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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ 
 
1.1. Ονομασία του Έργου 
 
Η παρούσα Μελέτη αφορά στην Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των 
Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων που θα χωροθετηθούν νοτιοδυτικά του Οικισμού 
Πέραμα, Δήμου Αλεξανδρούπολης, Νομού Έβρου. Το έργο έχει ονομαστεί από τον 
φορέα υλοποίησης «Έργο Περάματος» λόγω της γειτνίασης του με τον εν λόγω 
οικισμό. 
 
1.2. Είδος και Μέγεθος Έργου 
 
Το υπό εξέταση έργο αφορά στις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις που θα δημιουργηθούν 
για την εκμετάλλευση της χρυσοφόρου μεταλλοφορίας του κοιτάσματος που 
εμφανίζεται στην περιοχή του Περάματος, στα ανατολικά της τεκτονικής τάφρου της 
Μαρώνειας. Η εν λόγω μεταλλοφορία «φιλοξενείται» εντός στρώματος όξινου 
ηφαιστειακού ψαμμίτη (>80% χαλαζία) το οποίο υπέρκειται ενός πακέτου ανδεσιτικών 
ηφαιστειακών λατυποπαγών. Το κοίτασμα βρίσκεται εντός των παραχωρημένων στα 
«ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Μ.Ε.» μεταλλευτικών χώρων Α.Μ.Ε. Β.Ν. 551 και 
Β.Ν. 563 Ν. Έβρου. 
 
Η μεταλλευτική έρευνα στην ευρύτερη περιοχή του Περάματος ξεκίνησε τον Απρίλιο 
του 1993. Το πρώτο στάδιο της έρευνας περιελάμβανε την γεωχημική διερεύνηση της 
περιοχής, τυχαίες δειγματοληψίες εδάφους και δειγματοληψίες δια αύλακος σε τυχαίες 
θέσεις εντός της παραχωρημένης έκτασης για μεταλλευτική έρευνα. Το αποτέλεσμα της 
προκαταρκτικής έρευνας ήταν ο εντοπισμός του χρυσοφόρου κοιτάσματος του 
Περάματος (μέσα 1994). Η μεταλλευτική έρευνα συνεχίστηκε με την πραγματοποίηση 
ερευνητικών πυρηνοληπτικών γεωτρήσεων. Από το Σεπτέμβριο του 1996 μέχρι τον 
Οκτώβριο του 1998, οπότε και ολοκληρώθηκε η μεταλλευτική έρευνα 
πραγματοποιήθηκαν 177 ερευνητικές γεωτρήσεις συνολικού μήκους 16.343 m σε 
κάνναβο περίπου 25 m x 25 m. 
 
Από τη συνολική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των παραπάνω ερευνητικών 
γεωτρήσεων προέκυψε ότι τα μέχρι σήμερα προσδιορισθέντα βέβαια μεταλλευτικά 
αποθέματα ανέρχονται, για οριακή περιεκτικότητα σε χρυσό 1,0 g/t, σε 9,4 Μt με μέση 
περιεκτικότητα 3,20 g/t Au και 3,75 g/t Ag. Η προμελέτη σκοπιμότητας απέδειξε τη 
βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης του χρυσοφόρου κοιτάσματος του Περάματος, 
γεγονός που ώθησε την εταιρεία στην απόφαση για την άμεση υλοποίηση της 
επένδυσης. 
 
Με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία σχετικά με τη θέση και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά 
του κοιτάσματος αποφασίστηκε η εφαρμογή υπαίθριας μεθόδου εκμετάλλευσης 
κλειστού τύπου εκσκαφής. Σύμφωνα με τον υπάρχοντα σχεδιασμό, η διάρκεια ζωής του 
μεταλλείου υπολογίζεται σε περίπου 8 χρόνια κατά τη διάρκεια των οποίων η ετήσια 
παραγωγή του μεταλλείου θα είναι περίπου 1.200 kt ξηρού μεταλλεύματος.  
 
Η συνολική ποσότητα των στείρων που θα δημιουργηθούν από την εκμετάλλευση 
εκτιμώνται σε περίπου 2.742 kt. Αναλόγως της περιεκτικότητας τους σε θειούχα 
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ορυκτά διακρίνονται σε οξειδωμένα και θειούχα και εκτιμάται ότι θα παραχθούν σε 
αναλογία 18,6:1 αντιστοίχως. 
 
Στην παρούσα φάση εκτιμάται ότι το μεγαλύτερο τμήμα των παραγόμενων 
οξειδωμένων στείρων 2.602 kt) θα χρησιμοποιηθούν για τα έργα υποδομής της 
δραστηριότητας, ενώ η υπολειπόμενη ποσότητα θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της 
περιβαλλοντικής αποκατάστασης του χώρου απόθεσης αφυγραμένων τελμάτων και του 
χώρου της επιφανειακής εκμετάλλευσης. Τα θειούχα στείρα (140 kt) κατά τις εργασίες 
κλεισίματος θα μεταφερθούν από τον προσωρινό χώρο απόθεσης και θα αποτεθούν 
εντός του χώρου της εκσκαφής που θα δημιουργηθεί από την εκμετάλλευση του 
χρυσοφόρου κοιτάσματος, ο οποίος μετά το τέλος της εκμετάλλευσης θα καλυφθεί με 
υλικό από οξειδωμένα στείρα, αργιλικό υλικό και φυτική γη, προκειμένου να 
αποφευχθεί η άμεση έκθεση των θειούχων στείρων στην ατμόσφαιρα και στο νερό της 
βροχής. 
 
Το εξορυσσόμενο μετάλλευμα θα οδηγείται στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου 
επεξεργασίας το οποίο θα βρίσκεται σε απόσταση περίπου 1,0 km ΝΔ από τον οικισμό 
του Περάματος και περίπου 0,25 km Δ από το Δ όριο του υπαίθριου μεταλλείου. Το 
μετάλλευμα αρχικά εδώ θα υφίσταται πρωτογενή θραύση μέσω σιαγονωτού 
θραυστήρα. Κατόπιν θα εισέρχεται στο κύκλωμα της υγρής λειοτρίβησης, που θα 
αποτελείται από σφαιρόμυλο και συστοιχία υδροκυκλώνων. Θα ακολουθεί εκχύλιση 
του λειοτριβημένου μεταλλεύματος με διάλυμα κυανιούχου νατρίου με εμφύσηση 
οξυγόνου, παρουσία ενεργού άνθρακα, έτσι ώστε να επιτευχθεί εκλεκτική ανάκτηση 
του περιεχομένου λεπτομερούς χρυσού. Η αποφόρτιση του ενεργού άνθρακα από τα 
προσροφημένα πολύτιμα μέταλλα θα γίνεται σε ειδικές κλίνες υπό υψηλή πίεση και 
θερμοκρασία με συνεχή κυκλοφορία θερμού διαλύματος αποφόρτισης. Η ανάκτηση του 
χρυσού από το μεταλλοφόρο διάλυμα, που θα προκύπτει, θα πραγματοποιείται 
ηλεκτρολυτικά σε κατάλληλα κελιά. Τέλος, οι φορτισμένες με τα πολύτιμα μέταλλα 
κάθοδοι των ηλεκτρολυτικών κελιών θα τήκονται περιοδικά σε επαγωγική κάμινο με 
προσθήκη κατάλληλων συλλιπασμάτων και το παραγόμενο κράμα χρυσού (DORE) θα 
χυτεύεται σε ράβδους με περιεκτικότητα σε χρυσό περίπου 40%. 
 
Ο πολφός που θα προκύπτει από την επεξεργασία του μεταλλεύματος θα έχει 
περιεκτικότητα σε στερεά περίπου 50% κ.β. και θα οδηγείται σε πυκνωτή. Το νερό της 
υπερροής του πυκνωτή θα ανακυκλώνεται στο κύκλωμα διεργασίας του εργοστασίου, 
ενώ ο πολφός της υπορροής με περιεκτικότητα σε στερεά περίπου 57% κ.β. θα 
οδηγείται σε φιλτρόπρεσσα για την περαιτέρω απομάκρυνση νερού και την παραγωγή 
του τελικού αφυγραμένου τέλματος προς ξηρή απόθεση με περιεκτικότητα 85% κ.β. σε 
στερεά. .Το αφυγραμένο τέλμα (filter cake) θα μεταφέρεται με φορτηγά αυτοκίνητα και 
θα αποτίθεται σε κατάλληλα κατασκευασμένο χώρο διάθεσης τελμάτων συνολικής 
ωφέλιμης αποθηκευτικής δυναμικότητας 6,9 Mm3, όταν η προβλεπόμενη παραγωγή 
αφυγραμένου τέλματος είναι 5,9 Mm3. 
 
Η προτεινόμενη θέση της εγκατάστασης απόθεσης αφυγραμένου τέλματος εντοπίζεται 
1 km ΝΑ του εργοστασίου επεξεργασίας και σε απόσταση 500 m νότια του οικισμού 
Περάματος. Η εγκατάσταση οριοθετείται από τέσσερα αναχώματα, που θα 
κατασκευασθούν περιμετρικά (ανάντη, κατάντη, ανατολικά και δυτικά) και θα 
διασφαλίζουν τη μόνιμη και περιβαλλοντικά ασφαλή απόθεση των κατάλοιπων της 
παραγωγικής διαδικασίας. Το κύριο ανάχωμα (κατάντη) θα είναι ένα τυπικό ανάχωμα 
λιθορριπής και για την κατασκευή του, όπως και για τα υπόλοιπα αναχώματα, θα 
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χρησιμοποιηθεί υλικό προερχόμενο από δανειοθάλαμο εντός της περιοχής απόθεσης. 
Το συνολικό ύψος του θα είναι 40 m με τελικό επίπεδο στέψης στα 195 m ά.ε.θ. 
 
Σύμφωνα με την ΚΥΑ 15393/2332/02, οι δραστηριότητες που συνιστούν το 
προτεινόμενο Έργο κατατάσσονται στο σύνολό τους στην υποκατηγορία 1 της 
Κατηγορίας Α΄. Η διαδικασία της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και 
Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) απαιτείται για το σύνολο των εγκαταστάσεων επιφάνειας και 
τους χώρους απόθεσης στερεών καταλοίπων. Αντίθετα, σύμφωνα με τον άρθρο 2, παρ. 
6στ του Ν. 3010/2002, ΠΠΕΑ δεν απαιτείται στις περιοχές που εντοπίζονται 
κοιτάσματα μεταλλευτικών ορυκτών, βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων, σύμφωνα 
με την περ. Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 2837/2000 (ΦΕΚ 178 Α΄), καθώς και 
στις μεταλλευτικές και λατομικές περιοχές που έχουν καθορισθεί σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. Παρόλ’ αυτά, για λόγους πληρότητας της μελέτης και σε 
ακολουθία με την 2759/94 Απόφαση του ΣτΕ σύμφωνα με την οποία “η συνολική 
επίδραση έργου στο φυσικό περιβάλλον δεν ισούται προς το άθροισμα των τοπικών μόνον 
εκτιμωμένων συνεπειών των επί μέρους τεχνικών έργων, που απαιτούνται για την 
πραγματοποίησήν του, αλλά είναι πολλαπλάσιον τούτου…” θεωρήθηκε σκόπιμη η 
υποβολή Φακέλου ΠΠΕ για το σύνολο των επιμέρους τμημάτων του έργου. 
 
Η επιλογή της χωροθέτησης των επί μέρους εγκαταστάσεων του εργοστασίου 
επεξεργασίας και του χώρου απόθεσης των αφυγραμένων τελμάτων βασίστηκε στη 
λεπτομερή αξιολόγηση όλων των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών των εναλλακτι-
κών θέσεων που εξετάστηκαν και ειδικότερα των οικολογικών, γεωτεχνικών, 
μορφολογικών και κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών της ευρύτερης του έργου 
περιοχής. 
 
Η γενική διάταξη των έργων και το πλαίσιο χωροθέτησής τους στην ευρύτερη περιοχή 
του έργου εμφανίζεται στο Χάρτη 1.2-1 του Παραρτήματος ΙΙ. Τέλος, στο Χάρτη  
1.2-2 εμφανίζεται η οριοθέτηση της περιοχής κατάληψης του συνόλου των τμημάτων 
του έργου και οι γεωγραφικές συντεταγμένες (ΕΓΣΑ ‘87) του πολύγωνου που ορίζει 
την περιοχή επέμβασης. 
 
1.3. Φορέας Υλοποίησης 
 
Φορέας του έργου είναι η «ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία είναι Ελληνική 
Ανώνυμη Εταιρεία η οποία ανήκει στην καναδική μεταλλευτική εταιρεία χρυσού 
Eldorado Gold Corporation, η οποία λειτουργεί μεταλλεία στην Τουρκία, Κίνα και 
Βραζιλία. 
 
1.4. Διεύθυνση Έδρας 
 
Η διεύθυνση της έδρας της εταιρείας είναι:  
Ομήρου 27  
10672 Αθήνα 
Τηλ: +302103633930  
Fax: +302103633383 Email: tgm@tgm.gr  

mailto:info@frontierpacific.com
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Website: www.tgm.gr 
 
Επιπλέον, η εταιρεία διαθέτει τοπικά γραφεία στην περιοχή του έργου, η διεύθυνση των 
οποίων είναι : 
Ελ. Βενιζέλου 51 
68100 Αλεξανδρούπολη  
Τηλ: +302551080987  
Fax: +302551035613  
Email: contact@tgm.gr 
Website: www.tgm.gr 
 
1.5. Αρμόδιος για το Περιεχόμενο της Μελέτης 
 
Αρμόδιος σχετικά με το περιεχόμενο της μελέτης του «Έργου Περάματος» είναι ο κ. Γ. 
Μαρκόπουλος (ΜΜΜ), Γενικός Διευθυντής της εταιρείας Χρυσωρυχεία Θράκης 
ΑΜΒΕ. 
 
1.6. Σύντομη Παρουσίαση της Εταιρείας «ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ 

Α.Μ.Β.Ε.» 
 
Τα Χρυσωρυχεία Θράκης προγραμματίζουν την υλοποίηση του έργου χρυσού του 
Περάματος, που βρίσκεται στα όρια του νομού Έβρου. Η Εταιρεία έχει έως σήμερα 
επενδύσει στην Ελλάδα περίπου 32 εκατομμύρια Ευρώ για την ανακάλυψη του 
κοιτάσματος και την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών καθώς και για την 
εξασφάλιση των αδειών ανάπτυξης του έργου, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.  
 
Η εταιρεία ανήκει στην καναδική μεταλλευτική εταιρεία χρυσού Eldorado Gold 
Corporation, με μεταλλεία στην Τουρκία, Κίνα και Βραζιλία. Η Eldorado εξαγόρασε το 
έργο το 3ο τρίμηνο του 2008 από την Frontier Pacific Mining Corporation. Τα 
μεταλλευτικά δικαιώματα είχαν μεταβιβαστεί στην Frontier από την αμερικάνικη 
Newmont Mining Corporation (που κατείχε το 80%) και την ελληνική 
Αργυρομεταλλευμάτων και Βαρυτίνης (κατείχε το 20%) την 12/2004. 
 
Όπως έχει αναφερθεί η μεταλλευτική έρευνα ξεκίνησε τον Απρίλιο του 1993 από την 
κοινοπραξία των εταιρειών (Normandy και Αργυρομεταλλευμάτων & Βαρυτίνης – η 
Normandy συγχωνεύτηκε αργότερα με την Newmont Mining Corporation) και 
ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 1998 στην ευρύτερη περιοχή του Περάματος και 
ειδικότερα εντός των παραχωρημένων περιοχών έρευνας Α.Μ.Ε. 551 και Α.Μ.Ε. 563 
από τη Νομαρχία Έβρου. Από τα αποτελέσματα της μεταλλευτικής έρευνας προέκυψε 
η τεχνικοοικονομική βιωσιμότητα του κοιτάσματος του Περάματος που οδήγησε στην 
απόκτηση οριστικής παραχώρησης των μεταλλευτικών χώρων (Ο.Π.) με βάση 
Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε κατόπιν εισηγήσεως του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και της Νομαρχίας Έβρου. Οι αύξοντες αριθμοί των μεταλλευτικών τίτλων είναι Ο.Π. 
54 και Ο.Π. 55, ΦΕΚ Β’/2182/20-12-1999. 
 
Με βάση τη Μελέτη Προέγκρισης Χωροθέτησης που εκπονήθηκε και υποβλήθηκε 
αρμοδίως, χορηγήθηκε από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με τη θετική γνωμοδότηση των 
Νομαρχιακών Επιτροπών Χωροταξίας και Περιβάλλοντος των Νομαρχιών Έβρου και 
Ροδόπης, με βάση την αρ. πρωτ. 8281/1083/24-03-2000 απόφαση της Γενικής 

http://www.frontierpacific.com/
http://www.frontierpacific.com/
mailto:info@frontierpacific.com
http://www.frontierpacific.com/
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Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Διεύθυνση Χωροταξίας, η Προέγκριση Χωροθέτησης του 
έργου χρυσού Περάματος Ν. Έβρου. 
 
Ακολούθησε η εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου 
λαμβάνοντας στοιχεία από διάφορες άλλες μελέτες βάσης που έγιναν, και η υποβολή 
της στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με αρ. πρωτ. 69367/02-11-2000, ενώ παράλληλα υποβλήθηκε 
στο ΥΠ.ΑΝ. αρ. πρωτ.18115/8-12-2000 η Τεχνική Μελέτη του Έργου.  
 
Κατόπιν σχετικών αιτημάτων υποβολής διευκρινιστικών απαντήσεων σε διάφορα 
ζητήματα που αφορούν το έργο, υποβλήθηκαν στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Συμπληρωματικά 
Στοιχεία (Ι) με αρ. πρωτ. 116251/13-3-2003 και (ΙΙ) αρ. πρωτ. 120631/24-09-2004 μαζί 
με μία σειρά άλλων εξειδικευμένων μελετών, όπως μεταξύ των άλλων από Ελληνικά 
Πανεπιστήμια: 
• Υδρογεωλογική Σύνθεση περιοχής Έργου Περάματος – Πανεπιστήμιο Πατρών, 

10/2003 καθ. Γ. Καλλέργης.  
• Νεοτεκτονική - σεισμοτεκτονική Μελέτη ευρύτερης περιοχής έργου Περάματος– 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1/2004 καθ. Α. Κίλιας.  
• Κοινωνική ανάλυση κόστους-οφέλους του μεταλλευτικού έργου Περάματος – 

Ε.Μ.Π., 12/2003 καθ. Κ. Παναγόπουλος, Καλιαμπάκος.   
 
Το σύνολο των μελετών που εκπονήθηκαν για το Έργο Χρυσού Περάματος, από 
Ελληνικές και ξένες εταιρείες, ανέρχονται πάνω από 50. 
 
Ύστερα και από την υποβολή Συμπληρωματικών στοιχείων και άλλων υποστηρικτικών 
μελετών, η αρμόδια επιτροπή εξέτασης του ΥΠΕΧΩΔΕ ολοκλήρωσε το προτεινόμενο 
σχέδιο Απόφασης Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων του έργου το 2006 
(λαμβάνοντας υπόψη και τις εισηγήσεις των συναρμόδιων υπουργείων). Το σχέδιο αυτό 
είχε υπογραφεί από την τεχνική ηγεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ και υπολείπονταν η υπογραφή 
του από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Το 2008 το ΣτΕ ακύρωσε την Έγκριση 
Χωροθέτησης του Έργου με την αιτιολογία της ύπαρξης μεταλλευτικής 
δραστηριότητας εντός της ακτίνας των 500 m από το όριο του οικισμού Περάματος, 
έστω και αν στο συγκεκριμένο τμήμα του μεταλλείου δεν προβλεπόταν η χρήση 
εκρηκτικών υλών. Στην παρούσα φάση έχει ξεκινήσει ξανά η διαδικασία αδειοδότησης 
του έργου, μειώνοντας το μέγεθος της υπό εκμετάλλευση περιοχής ώστε το σύνολο του 
μεταλλείου να βρίσκεται εκτός της ακτίνας των 500 m από το όριο του γειτονικού 
οικισμού, έτσι ώστε η μελέτη είναι σε συμφωνία με τις κατευθύνσεις του ΣτΕ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
2.1. Γενικά στοιχεία της Μελέτης 
 
Σύμφωνα με την υφιστάμενη Ελληνική Νομοθεσία (ΚΥΑ 11014/703/Φ104/2003), το 
πρώτο στάδιο της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης ενός νέου έργου ή δραστηριότητας 
αποτελεί η Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης 
(Π.Π.Ε.Α.), για τη διενέργεια της οποίας απαιτείται η κατάθεση φακέλου ο οποίος 
περιέχει Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ), η οποία: 
• εντοπίζει την περιοχή επέμβασης,  
• προσδιορίζει τα βασικά περιβαλλοντικά ζητήματα που σχετίζονται με την 

κατασκευή και λειτουργία του έργου, 
• θέτει όρους και περιορισμούς βάσει των οποίων θα προωθηθεί ο οριστικός 

σχεδιασμός του έργου και 
• θέτει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις κατευθύνσεις βάσει των οποίων θα 

πρέπει να εκπονηθεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, 
προκειμένου η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων να παρουσιάζει 
πληρότητα, συνεκτικότητα και καθαρότητα, καθώς και να εναρμονίζεται με τις 
αρχές και κατευθύνσεις της αειφόρου ανάπτυξης και των αρχών του άρθρου 24 του 
Ελληνικού Συντάγματος. 
 

Στο πλαίσιο των παραπάνω, η παρούσα Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
Έργου του Περάματος εκπονήθηκε σε τρόπο ώστε: 
• να προσδιορίζει το χωρικό και χρονικό πλαίσιο ανάπτυξής του,  
• να καταγράφει τα βασικά κατασκευαστικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του σε 

σχέση με το υφιστάμενο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον στο οποίο 
αναπτύσσεται και 

• να αναλύει και να αναδεικνύει τα κύρια περιβαλλοντικά θέματα που συναρτώνται 
με την κατασκευή και λειτουργία του. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο 
προκαταρκτικός σχεδιασμός του έργου κατά τη Φάση Προμελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων δεν επιτρέπει την ποσοτική εκτίμηση επιπτώσεων 
στο βιοτικό ή το αβιοτικό περιβάλλον, τίθενται οι όροι, οι κατευθύνσεις και οι 
περιορισμοί και περιγράφεται η μεθοδολογία, βάσει των οποίων απαιτείται η μελέτη 
των θεμάτων αυτών είτε ως τεχνικών ζητημάτων, που αντιμετωπίζονται στην 
τεχνική του μελέτη, είτε ως περιβαλλοντικών θεμάτων των οποίων απαιτείται η 
αναλυτική διερεύνηση και η επίλυσή τους κατά τη Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου. 

 
Στο Χάρτη 1.2-1 του Παραρτήματος ΙΙ καθώς και στην Εικόνα 2.1-1 που ακολουθεί 
παρουσιάζονται τα όρια της περιοχής επέμβασης, της άμεσης και της ευρύτερης  
περιοχής μελέτης. 
 
Ως περιοχή επέμβασης ορίζεται η περιοχή η οποία: 
• καλύπτει μια έκταση 130 εκταρίων περίπου και περιλαμβάνει το σύνολο των 

προτεινόμενων έργων καθώς και μια ζώνη αποτόνωσης (buffer zone) των άμεσων 
επιδράσεων της λειτουργίας του έργου 
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Ως άμεση περιοχή μελέτης ορίζεται η περιοχή η οποία: 
• περιβάλλει το σύνολο του υπό μελέτη Έργου και των επί μέρους συνιστωσών του, 

ανεξαρτήτως της σπουδαιότητάς τους για την υλοποίησή του.  
• αποτελεί τη μείζονα περιοχή εντός της οποίας είναι δυνατόν να προκύψει, 

ανεξαρτήτως της σπουδαιότητάς της, οποιαδήποτε επίδραση σε οποιαδήποτε 
περιβαλλοντικό μέσο και παράμετρο. 

• Η επιφάνεια της άμεσης περιοχής μελέτης του έργου ανέρχεται σε 2.400 εκτάρια. 
Εντός της άμεσης περιοχής μελέτης, θα λάβει χώρα η παρακολούθηση των 
περιβαλλοντικών παραμέτρων, τόσο κατά τη φάση κατασκευής, όσο και κατά τη 
φάση λειτουργίας, αλλά και μετά το πέρας της δραστηριότητας. 

 
Ως ευρύτερη περιοχή ορίζεται η διοικητική ή χωρική εκείνη ενότητα (στην 
συγκεκριμένη περίπτωση το όριο των δημοτικών διαμερισμάτων που γειτνιάζουν με 
την περιοχή του έργου, συνολικής έκτασης 29.150 εκτάρια) επί της οποίας αναφέρονται 
γενικά και ειδικά στοιχεία σχετικά με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, το 
καθεστώς προστασίας περιοχών, ανάλογα με τη σημασία των στοιχείων αυτών για την 
εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων του Έργου καθώς και για το σχεδιασμό του. 
 

 
Εικόνα 2.1-1. Οριοθέτηση επιπέδων περιοχής μελέτης 

 
2.2. Ομάδα Μελέτης 
 
Για την εκπόνηση της παρούσας μελέτης ασχολήθηκε η παρακάτω ομάδα του 
Μελετητή «ENVECO Α.Ε.  -  ECHMES EΠΕ»: 
 

Ευρύτερη περιοχή μελέτης 
Άμεση περιοχή μελέτης 

Περιοχή επέμβασης 
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• Σ. Παπαγρηγορίου, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., Μηχανικός Περιβάλλοντος, 
Dipl., M.Sc., M.Litt., συντονιστής και υπεύθυνος διαχείρισης περιβαλλοντικών 
θεμάτων. 

• Α. Τσακαρισιάνος, Μεταλλειολόγος - Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π., και 
υπεύθυνος διαχείρισης τεχνικών θεμάτων. 

• Ι. Κατσέλης, Μηχανικός Ορυκτών Πόρων, Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc, 
Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA). 

• Ι. Ορφανουδάκης, Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. 
Γεωπληροφορική. 

• Γ. Τέντες, Μεταλλειολόγος Μηχανικός, Υδρολόγος, MSc. 
• Κ. Μανιτάρα, Χημικός Μηχανικός.  
• Π. Μπρούστη, Περιβαλλοντολόγος, Υγιεινολόγος μηχανικός MSc. 
• Ξ. Μπακούρας, Μηχανικός Περιβάλλοντος MSc.  
• Ν. Ζαφείρης, Τοπογράφος Μηχανικός. 
 
Επιπλέον, στην εκπόνηση της μελέτης συμμετείχαν οι παρακάτω επιστήμονες του 
φορέα υλοποίησης του έργου : 
• Γ. Μαρκόπουλος, Μεταλλειολόγος Μηχανικός 
• Γ. Φαλαλάκης, Γεωλόγος Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ph.D 
• Γ. Μπάρας, Μηχανικός Περιβάλλοντος MSc  
• Λουτφί Ντογάν, Μεταλλειολόγος Μηχανικός 
• Θόδωρος Ελευθέρογλου, Γεωλόγος 
 
Για την οργάνωση της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η ομάδα σύνταξης 
βασίστηκε σε μία σειρά από μελέτες που εκπονήθηκαν από την «Χρυσωρυχεία Θράκης 
Α.Μ.Β.Ε» και ειδικευμένους, σε θέματα μεταλλείων και προστασίας περιβάλλοντος 
συμβούλους, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.  
 
Ειδικότερα οι μελέτες που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι εξής : 
• Οικολογική Μελέτη Βάσης της περιοχής Περάματος (Ecological Baseline Study 

on the Perama – Komaros Area), ΕNVECO A.E. – ECHMES ΕΠΕ. Σκοπός της 
μελέτης αυτής ήταν η διερεύνηση και αξιολόγηση όλων των οικολογικών 
παραμέτρων, όπως χλωρίδα, πανίδα, ευαίσθητες και προστατευόμενες περιοχές της 
ευρύτερης περιοχής του έργου. 

• Υδρολογική Μελέτη Βάσης ευρύτερης περιοχής Περάματος (Water issues 
baseline study) ΕNVECO A.E. – ECHMES ΕΠΕ. Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν η 
διερεύνηση των υδρολογικών, υδρογεωλογικών και υδροχημικών χαρακτηριστικών 
των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων της ευρύτερης περιοχής του έργου. 

• Ανάλυση ακραίων βροχομετρικών τιμών του Μετεωρολογικού Σταθμού 
Αλεξανδρούπολης (Analysis of extreme rainfall events of the Alexandroupolis 
Meteorological station) ΕNVECO A.E. – ECHMES Ltd. Σκοπός της μελέτης αυτής 
οι όμβριες καμπύλες μέγιστου ύψους και έντασης βροχής συναρτήσει της διάρκειας 
για διάφορες περιόδους επαναφοράς με βάση τα στοιχεία του Μετεωρολογικού 
Σταθμού της Αλεξανδρούπολης. 

• Χωροταξική μελέτης βάσης και μελέτης χρήσεων γης στην περιοχή Περάματος 
(Land uses and physical planning baseline study), ΕNVECO A.E. – ECHMES Ltd. 
Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν η ανάλυση των χρήσεων γης, των χωροταξικών και 
αναπτυξιακών τάσεων καθώς και των τοπιολογικών χαρακτηριστικών της 
ευρύτερης του έργου περιοχής. 
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• Τεχνικοοικονομική Μελέτη για Οριστική Παραχώρηση Μεταλλευτικών 
Χώρων Α.Μ.Ε. Β.Ν.551, Β.Ν.563 Ν. Έβρου – Χρυσωρυχεία Θράκης Α.Μ.Β.Ε. 
Σκοπός της μελέτης, σύμφωνα με τον «Μεταλλευτικό Κώδικα» για την χορήγηση 
μεταλλευτικών τίτλων, είναι η απόδειξη της ύπαρξης τεχνικοοικονομικά 
εκμεταλλεύσιμης μεταλλοφορίας στις περιοχές για τις οποίες δόθηκαν οι εν λόγω 
Άδειες Μεταλλευτικών Ερευνών (Α.Μ.Ε.) και όπου εντοπίσθηκε το χρυσοφόρο 
κοίτασμα του Περάματος. 

• Perama Hill Rippability Study – GOLDER ASSOCIATES (UK) Ltd. Στη μελέτη 
αυτή εκτίθενται τα αποτελέσματα της γεωτεχνικής έρευνας για τον καθορισμό της 
κλίσης των πρανών του υπαίθριου μεταλλείου και των χαρακτηριστικών των προς 
εξόρυξη πετρωμάτων από πλευράς εξορυξιμότητας. 

• Perama Hill Gold Project – Ore characterisation and grinding circuit design – 
OMC Orway Mineral Consultants. Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η διερεύνηση 
της συμπεριφοράς του μεταλλεύματος από πλευράς ενεργειακών απαιτήσεων σε 
θραύση και λειοτρίβηση, για τον καθορισμό των χαρακτηριστικών των σχετικών 
κυκλωμάτων ως και του εξοπλισμού που απαιτείται για την επιλεγμένη 
δυναμικότητα κατεργασίας. 

• Perama Hill Gold Project – Metallurgical Tests Study – LaSource SAS. Στη 
μελέτη αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μεταλλουργικών δοκιμών 
κυάνωσης συναρτήσει του βαθμού λειοτρίβησης, του χρόνου εκχύλισης, της 
ποιότητας του χρησιμοποιούμενου νερού καθώς και των ειδικών καταναλώσεων 
των αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούνται. 

• Perama Hill Project – Laboratory evaluation of the INCO SO2/AIR Cyanide 
Destruction Process for slurry treatment. Σκοπός της μελέτης είναι η 
παρουσίαση των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών δοκιμών της μεθόδου της 
ΙΝCO (SO2/αέρας) για την καταστροφή των κυανιόντων που περιέχονται στον 
απογυμνωμένο πολφό της μεταλλουργικής κατεργασίας, πριν την απόθεση τους στο 
χώρο απόθεσης των αφυγραμένων τελμάτων. Στη μελέτη προσδιορίζονται οι 
βέλτιστες συνθήκες καθώς και οι ειδικές καταναλώσεις αντιδραστηρίων συναρτήσει 
της φύσης του χρησιμοποιουμένου νερού. 

• Σχέδιο προγράμματος αποκατάστασης περιοχής κατάληψης έργου σε επίπεδο 
σύλληψης, (Steffen, Robertson & Kirsten Ltd). Στη μελέτη αυτή δίνονται σε 
επίπεδο σύλληψης τα προτεινόμενα μέτρα για τη περιβαλλοντική αποκατάσταση 
της περιοχή της δραστηριότητας μετά την ολοκλήρωση των εργασιών 

• Υδρογεωλογική Σύνθεση περιοχής Έργου Περάματος, Πανεπιστήμιο Πατρών. 
Στη μελέτη αυτή γίνεται σύνθεση των υδρογεωλογικών πληροφοριών που αφορούν 
τις υδρογεωλογικές ενότητες της περιοχής του έργου  

• Νεοτεκτονική - σεισμοτεκτονική Μελέτη ευρύτερης περιοχής έργου 
Περάματος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.  

• Κοινωνική ανάλυση κόστους-οφέλους του μεταλλευτικού έργου Περάματος, 
Ε.Μ.Π. Στη μελέτη αυτή γίνεται εκτίμηση του κοινωνικού κόστους και οφέλους 
που θα προκύψει από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου Περάματος. 

• Environmental characterisation of Perama samples – National Technical 
University of Athens. Στην μελέτη αυτή εκτίθενται τα αποτελέσματα των δοκιμών 
που διενεργήθηκαν από το Εργαστήριο Μεταλλουργίας του Ε.Μ.Π. για τον 
περιβαλλοντικό χαρακτηρισμό σειράς δειγμάτων στείρων μεταλλείου, 
μεταλλεύματος και τελμάτων παραγωγικής μεταλλουργικής διαδικασίας. 

• Draft Preliminary design of the Mine waste management facility Perama Hill, 
Greece – GOLDER ASSOCIATES (UK) Ltd. Στην μελέτη αυτή παρουσιάζονται τα 
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κριτήρια με τα οποία επιλέχθηκε η περιοχή για την κατασκευή του χώρου απόθεσης 
των αφυγραμένων τελμάτων καθώς και ο βασικός σχεδιασμός του έργου.  

 
2.3. Νομοθεσία 
 
Η παρούσα εκπονήθηκε κατ’ εφαρμογή των Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160Α/18-10-86) Για την 
Προστασία του Περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 
1427Α/22-4-2002) και του Ν. 998/79 (ΦΕΚ 289/29-12-1979) Περί προστασίας δασών 
και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας. 
 
Για την εκπόνηση της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν επίσης οι επιμέρους νομοθετικές 
ρυθμίσεις, διοικητικές πράξεις, τα πρότυπα και οι κατευθύνσεις που απαιτούνται από 
την υφιστάμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Τα θεσμικά κείμενα που σχετίζονται 
άμεσα με το περιεχόμενο της ΠΠΕ παρουσιάζονται στη λίστα που ακολουθεί, ενώ τα 
επιμέρους θεσμικά κείμενα που χρησιμοποιήθηκαν αναφέρονται στις αντίστοιχες 
παραγράφους της μελέτης: 
• KΥΑ 69269/5387/24.10.1990 (ΦΕΚ 678Β/25.10.90). Κατάταξη έργων και 

δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, Περιεχόμενο Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώ-
σεων, Καθορισμός περιεχομένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ), και 
λοιπές συναφείς διατάξεις σύμφωνα με το Ν. 1650/1986. 

• ΚΥΑ Η.Π. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022Β/5-8-02). Κατάταξη δημοσίων και 
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του 
1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση 
του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α. (Α 91). (Διόρθωση 
σφάλματος ΦΕΚ 1117 Β/26-8-02). 

• ΚΥΑ 13727/724/2003 (ΦΕΚ 1087Β/03). Αντιστοίχηση των κατηγοριών των 
βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης που 
αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα. 

• ΚΥΑ Η.Π. 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332Β/03). Διαδικασία Προκαταρκτικής 
Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του 1650/1986 (Α 160) 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 
1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96161/ΕΕ και άλλες διατάξεις» (Α 91). 

• Εγκύκλιος 17/1994. Οδηγίες για την εφαρμογή διατάξεων της ΚΥΑ 69269/5387/24-
10-90 (ΦΕΚ 678 Β/90). ΥΠΕΧΩΔΕ. 

• Εγκύκλιος 9/1996, 30.1.1996. Περιεχόμενο φακέλου για την προέγκριση 
χωροθέτησης έργων και δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ με 
αριθμό 69269/5387/24-10-1990 (ΦΕΚ 678Β/25.10.90).ΥΠΕΧΩΔΕ. 

• ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 35/10-07-95. Διευκρινίσεις για την ΚΥΑ με αριθμό 
69269/5387/24.10.90 και το Π.Δ/γμα με αριθμό 28/28.1.93. 

• ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12717/27-3-03. Εφαρμογή του Ν. 3010/02. 
• ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 122343/19-01-04. Διευκρινίσεις σχετικά με θέματα ορισμού, 

κατάταξης και διαδικασιών κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε 
από το Ν. 3010/2002. 

• ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 122859/2-02-04. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του 
άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332Β/2003). 

• ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 130884/26-2-04. Διευκρινίσεις σχετικά με τον Πίνακα 9 της ΚΥΑ 
15393/2332/02. 
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• Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών. ΦΕΚ 931Β/31.12.84. 
 
2.4. Μεταλλευτικά Δικαιώματα 
 
Όπως φαίνεται στο Χάρτη 2.4-1 ο φορέας υλοποίησης του έργου κατέχει μια σειρά από 
Άδειες Μεταλλευτικών Ερευνών (Α.Μ.Ε.) στην ευρύτερη περιοχή του έργου. Το 
χρυσοφόρο κοίτασμα του Περάματος εντοπίσθηκε εντός της περιοχής της Α.Μ.Ε. Β.Ν. 
551 Ν. Έβρου και της Α.Μ.Ε. Β.Ν. 563 Ν. Έβρου. 
 
Η Α.Μ.Ε. Β.Ν. 551 Ν. Έβρου καταλαμβάνει έκταση περίπου 9.962 στρεμμάτων και 
βρίσκεται στην περιφέρεια της κοινότητας Περάματος και Μουζακίου. Το καθεστώς 
παραχώρησης της καθορίζεται από τις εξής αποφάσεις. : 
• Με την από 12.10.1992 αίτηση του κ. Π. Χατζηαγγέλου, που καταχωρήθηκε στο 

ειδικό βιβλίο μεταλλείων της Νομαρχίας Έβρου, με Β.Ν. 551, χορηγήθηκε στον 
αιτούντα η υπ’ αριθμ. οικ. 30/ΔΒΕ/Φ.24.2/171/17.01.1994 άδεια μεταλλευτικών 
ερευνών (Α.Μ.Ε.) της Διεύθυνσης Βιομηχανίας της Νομαρχίας Έβρου. 

• Η εν λόγω απόφαση της νομαρχίας δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 67/Β/03.02.1994) σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Μεταλλευτικού Κώδικα. 

• Με την υπ. αριθμ. Δ8/Δ/Φ7.14/22661/09.12.1994 απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης παρατάθηκε η ισχύς της εν λόγω Α.Μ.Ε. για ένα έτος, αρχή γενομένης 
από την ημέρα κοινοποίησης της ανωτέρω απόφασης. 

• Με την υπ’ αριθμ. 3.400/24.09.1997 απόφαση της ειδικής επιτροπής της 
Περιφερειακής Διοίκησης Ν. Έβρου ήρθησαν οι απαγορεύσεις του Ν. 1892/1990. 

• Με το υπ’ αριθμ. 10.361/20.01.1998 συμβόλαιο αγοραπωλησίας Α.Μ.Ε. του 
Συμβολαιογράφου Αθηνών Π. Δρόσου σε εκτέλεση του υπ’ αριθμ. 4414/1996 
προσύμφωνου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μ. Καντζαβέλου μεταβιβάστηκαν 
άπαντα τα δικαιώματα που απορρέουν από την ανωτέρω υπ΄ αριθμ. οικ. 30/ΔΒΕ/Φ. 
24.2/171/17.01.1994 απόφαση της Δ/νσης Βιομηχανίας της Νομαρχίας Έβρου προς 
την εταιρεία «Χρυσωρυχεία Θράκης Α.Β.Μ.Ε.».  

• Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 132/ΔΒΕ/Φ. 24.2./250/05.03.1998 απόφαση του 
Νομάρχου Έβρου (τμήμα ορυκτού πλούτου) ενεκρίθη η γενομένη ως άνω 
μεταβίβαση σύμφωνα με τα άρθρα 74, 75 και 76 του Μεταλλευτικού κώδικα. 

• Με την υπ. αριθμ. πρωτ. 132/ΔΒΕ/Φ. 24.2./250/05.03.1998 απόφαση του Νομάρχη 
Έβρου (Δ/νση ορυκτού πλούτου & βιομηχανίας), δημοσιευθείσα στο υπ’ αριθμ. 
312/Β/27.03.98 Φ.Ε.Κ., ενεκρίθη η γενόμενη ως άνω μεταβίβαση, σύμφωνα με τα 
άρθρα 74,75 και 76 του Μεταλλευτικού Κώδικα. 

 
Η Α.Μ.Ε. Β.Ν. 563 καταλαμβάνει έκταση περίπου 9.421 στρεμμάτων και βρίσκεται 
στην περιφέρεια της κοινότητας Συκορράχης. του νομού Έβρου. Το καθεστώς 
παραχώρησης της καθορίζεται από τις εξής αποφάσεις. : 
• Με την 14.02.1995 αίτηση της εταιρείας «ΒΩΞΙΤΑΙ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΑΕΜ», που 

καταχωρήθηκε στο ειδικό βιβλίο μεταλλείων της Νομαρχίας Έβρου, με Β.Ν. 563, 
χορηγήθηκε στην ανωτέρω εταιρεία η υπ’ αριθμ. 1136/ΔΒΕ/Φ24.2/201/24/07.1996 
άδεια μεταλλευτικών ερευνών (Α.Μ.Ε.) της Δ/νσης Βιομηχανίας της Νομαρχίας 
Έβρου.  

• Η εν λόγω απόφαση της νομαρχίας δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 705/20.08.1996) σύμφωνα με τις διατάξεις του Μεταλλευτικού 
Κώδικα. 
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• Η εταιρεία «ΒΩΞΙΤΑΙ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΑΕΜ» συγχωνεύτηκε με απορρόφηση με την 
εταιρεία «Α.Ε.Ε. ΑΡΓΥΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ». Η εν λόγω 
συγχώνευση εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης με την απόφαση υπ’ αριθμ. 
Κ2 – 11307/19.12.1996 και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 8175/29.12.1996 «Περί Α.Ε. 
και Ε.Π.Ε.». 

• Με την υπ’ αριθμ. 244/27.01.1998 απόφαση της ειδικής επιτροπής της 
Περιφερειακής Διοίκησης Ν. Έβρου ήρθησαν οι απαγορεύσεις του Ν. 1892/1990. 

• Με το υπ’ αριθ. 2080/29.06.1998 συμβόλαιο αγοραπωλησίας Α.Μ.Ε. του 
Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευστ. Ζούβελου σε εκτέλεση του υπ’ αριθμ. 4414/1996 
προσύμφωνου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μ. Καντζαβέλου μεταβιβάστηκαν 
άπαντα τα δικαιώματα που απορρέουν από την ανωτέρω υπ΄ αριθμ. 1136/ΔΒΕ/Φ. 
24.2/201/24.07.1996 απόφαση της Δ/νσης Βιομηχανίας της Νομαρχίας Έβρου προς 
την εταιρεία «Χρυσωρυχεία Θράκης Α.Μ.Β.Ε.». 

• Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 617/ΔΒΕ/Φ. 24.2./256/11.05.1998 απόφαση του 
Νομάρχου Έβρου (τμήμα ορυκτού πλούτου) ενεκρίθη η γενομένη ως άνω 
μεταβίβαση σύμφωνα με τα άρθρα 74, 75 και 76 του Μεταλλευτικού κώδικα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Σημειώνεται ότι το εξεταζόμενο Έργο, που αφορά στην αξιοποίηση του χρυσοφόρου 
κοιτάσματος Περάματος, Ν. Έβρου, σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης 
ανάπτυξης. Στον σχεδιασμό του συνόλου των εγκαταστάσεων του Έργου, Μεταλλείου, 
Εργοστασίου, Χώρου Απόθεσης Τελμάτων και Βοηθητικών εγκαταστάσεων 
εφαρμόζονται Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές, (Best Available Techniques – BAT). 
Επιπρόσθετα έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη αποτελεσματική προστασία 
του περιβάλλοντος σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης του Έργου η υλοποίησή του οποίου 
συμβάλλει καθοριστικά στην οικονομική και κοινωνική ευημερία των κατοίκων της 
άμεσης και ευρύτερης περιοχής. Η παρούσα Μελέτη έχει ως αντικείμενο την σε 
προκαταρκτικό επίπεδο εξέταση και αξιολόγηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
από την κατασκευή και λειτουργία των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων του Έργου 
χρυσού Περάματος του Ν. Έβρου.  
 
Η Μελέτη αυτή αποτελεί το φάκελο Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 
Έργου, η οποία απαιτείται να κατατεθεί στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή ώστε να 
ξεκινήσει η διαδικασία της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και 
Αξιολόγησης η οποία προβλέπεται από την ΚΥΑ Η.Π. 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 
332Β/03). 
 
Στόχος της Μελέτης είναι: 
• η ακριβής περιγραφή του υπό ανάπτυξη Έργου. 
• η αποτύπωση του χωρικού και χρονικού πλαισίου εξέλιξης του Έργου και των 

επιπτώσεών του και 
• η σε προκαταρκτικό επίπεδο εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων του Έργου 

τόσο στο φυσικό όσο και στο ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής. 
 
Για την αξιολόγηση της συγκεκριμένης Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:  
1. Το αντικείμενο της μελέτης αφορά στο σύνολο του Έργου, που συνίσταται από μια 

σειρά επί μέρους έργα στα οποία αναπτύσσονται αλληλένδετες δραστηριότητες. 
Συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες που συνιστούν το Έργο περιλαμβάνουν: 
μεταλλείο για την εκμετάλλευση συνολικά 9.378 kt μεταλλεύματος με 3,20 g/t Au 
και 3,75 g/t Ag με τη μέθοδο της «υπαίθριας εκμετάλλευση κλειστής εκσκαφής» και 
των βοηθητικών του εγκαταστάσεων (αποθήκη εκρηκτικών, χώρος απόθεσης 
στείρων, κλπ), την εγκατάσταση του εργοστασίου επεξεργασίας και των 
βοηθητικών του εγκαταστάσεων για την ανάκτηση των περιεχομένων στο 
μετάλλευμα πολύτιμων μετάλλων και τέλος κατάλληλου χώρου που θα 
κατασκευαστεί για την διάθεση των παραγόμενων αφυγραμένων τελμάτων της 
παραγωγικής διαδικασίας. 

2. Η μελέτη αυτή περιλαμβάνει συστηματική καταγραφή παραμέτρων σχετικών με το 
κλίμα, το υδατικό δυναμικό, την ποιότητα εδαφών, το ατμοσφαιρικό περιβάλλον 
και τα οικολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν την 
απαραίτητη βάση δεδομένων, για τον περιβαλλοντικά συμβατό σχεδιασμό του 
προγραμματιζόμενου Έργου. Τα στοιχεία αυτά θα αποτελέσουν στη συνέχεια και τη 
βάση αναφοράς για την αντικειμενική εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
από την λειτουργία του Έργου και θα αιτιολογήσουν την ανάγκη εφαρμογής τυχόν 
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διορθωτικών μέτρων τόσο κατά τη διάρκεια λειτουργίας του, όσο και μετά την 
ολοκλήρωσή του. 

3. Για τη σύνταξη της παρούσας μελέτης, η ομάδα μελέτης βασίστηκε σε μία σειρά 
από μελέτες που εκπονήθηκαν από τα «Χρυσωρυχεία Θράκης» και ειδικευμένους 
συμβούλους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που παρατίθενται στο Κεφάλαιο 2, 
καθώς και σε ένα μεγάλο αριθμό βιβλιογραφικών αναφορών και σχετικών μελετών. 
Οι εκτιμήσεις που δίνονται στηρίχθηκαν σε αντικειμενική και κριτική προσέγγιση 
όλων των διαθέσιμων στοιχείων, στους κανόνες της τεχνικής και της επιστήμης 
καθώς και στη συσσωρευμένη εμπειρία της ομάδας μελέτης. Στόχος της παραπάνω 
προσέγγισης ήταν η διαμόρφωση σαφούς και ολοκληρωμένης εικόνας σχετικά με 
τα παρακάτω: 
• ποιος είναι ο βαθμός συμβατότητας της εγκατάστασης με την εξεταζόμενη 

χωρική ενότητα, και κατά πόσον δημιουργούνται συστηματικές διαπλοκές με 
άλλες υφιστάμενες ή προβλεπόμενες οικονομικές δραστηριότητες (π.χ. αγροτική 
παραγωγή, κλπ.). 

• ποια είναι η σημερινή εικόνα του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 
στην περιοχή μελέτης και 

• πώς εκτιμάται ότι θα επηρεάσει το περιβάλλον η ανάπτυξη, εγκατάσταση και 
λειτουργία της υπό μελέτη δραστηριότητας. 

 
Για να είναι δυνατό στον αξιολογητή να σταθμίσει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, επελέγη 
από τους μελετητές τέτοια διάρθρωση της μελέτης, που να αναδεικνύει με σαφήνεια και 
αντικειμενικότητα τα κυριότερα συμπεράσματα σχετικά με την αποτίμηση της 
υφιστάμενης κατάστασης και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εγκατάσταση και 
λειτουργία των συνιστωσών της μεταλλευτικής δραστηριότητας στην περιοχή. 
Ειδικότερα, τα επιμέρους κεφάλαια ομαδοποιούνται σε κύριες ενότητες ως ακολούθως: 
1. Η πρώτη ενότητα (Κεφάλαια 1 - 4) περιλαμβάνει γενικής φύσης πληροφορίες, όπως 

στοιχεία του φορέα και της ομάδας μελέτης, σύντομη παρουσίαση του εξεταζόμενου 
έργου καθώς και του φορέα υλοποίησης, σύντομη παρουσίαση του νομοθετικού 
πλαισίου και του πλαισίου εκπόνησης της μελέτης, συνοπτική παρουσίαση των 
οικονομικών χαρακτηριστικών του προτεινόμενου έργου. 

2. Η δεύτερη κύρια ενότητα (Κεφάλαιο 5) αφορά στην περιγραφή της υφιστάμενης 
κατάστασης του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. 

3. Στην τρίτη ενότητα (Κεφάλαιο 6) περιγράφεται το έργο, οι εναλλακτικές μέθοδοι και 
τεχνικές που εξετάστηκαν, οι εναλλακτικές θέσεις που αξιολογήθηκαν για την 
εγκατάσταση των επί μέρους μονάδων του παραγωγικού κυκλώματος και τα 
κριτήρια βάσει των οποίων επιλέχθηκαν οι επικρατέστερες μέθοδοι και θέσεις κατά 
τον σχεδιασμό του Έργου.  

4. Στην τέταρτη ενότητα (Κεφάλαιο 7) γίνονται οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις και 
αξιολογήσεις των επιπτώσεων του Έργου ανά περιβαλλοντικό μέσο και παράμετρο.  

5. Με βάση τα συμπεράσματα της τέταρτης ενότητας απαντάται το ερωτηματολόγιο 
του Πίνακα 3 της ΚΥΑ 69269/5387/90 (Κεφάλαιο 8). 

6.  Η μελέτη υποστηρίζεται από Παράρτημα στο οποίο περιέχεται το φωτογραφικό 
υλικό και οι απαιτούμενοι σύμφωνα με το υφιστάμενο Κανονιστικό Πλαίσιο 
Χάρτες και Σχέδια.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΧΩΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
4.1. Χωρικό πλαίσιο 
 
Το σύνολο των εγκαταστάσεων του υπό μελέτη έργου της εταιρείας «Χρυσωρυχεία 
Θράκης Α.Μ.Β.Ε.» βρίσκεται εντός του Νομού Έβρου (βλ. Χάρτη 1.2-1). Ο 
κοντινότερος οικισμός στην περιοχή του μεταλλείου είναι ο οικισμός Πέραμα του 
Νομού Έβρου από τον οποίο πήρε και το όνομα του το έργο (έργο Περάματος). Από 
πλευράς διοικητικής υπαγωγής, το σύνολο των προτεινόμενων έργων ανήκει στο Δήμο 
Αλεξανδρούπολης και ειδικότερα στο Δημοτικό Διαμέρισμα Συκορράχης.  
 
Ειδικότερα η θέση στην οποία θα λάβει χώρα η επιφανειακή εκμετάλλευση του 
μεταλλεύματος βρίσκεται πάνω από 0,5 km από το οριοθετημένο δυτικό όριο του 
οικισμού Περάματος και περίπου 5 km βόρεια του Θρακικού Πελάγους. Η 
προτεινόμενη θέση για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας βρίσκεται σε απόσταση 
περίπου 1,0 km ΝΔ από τον οικισμό του Περάματος και περίπου 0,25 km Δ από το Δ 
όριο του υπαίθριου μεταλλείου. Τέλος, η προτεινόμενη θέση της εγκατάστασης 
διάθεσης του αφυγραμένου τέλματος εντοπίζεται 1 km νοτιοανατολικά του 
εργοστασίου επεξεργασίας και σε απόσταση 500 m νότια του οικισμού Περάματος. 
Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζεται το χωρικό πλαίσιο των βασικών τμημάτων 
του προτεινόμενου έργου. 
 

 
Εικόνα 4.1-1. Χωρικό Πλαίσιο προτεινόμενου έργου 

Χώρος διάθεσης 
Αφυγραμένων 

Τελμάτων 

Χώρος Μεταλλείου 

Χώρος 
Εργοστασίου 
Επεξεργασίας 
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Στην άμεση περιοχή του έργου εντοπίζονται οι οικισμοί Περάματος, Κόμαρου και 
Πετρωτών. Η συνολική έκταση της άμεσης περιοχής μελέτης του έργου είναι 2.400 
εκτάρια υπολογίζοντας μια μέση ακτίνα από το κέντρο του χώρου της επιφάνειας 
κατάληψης του έργου ίση με 2.000m.  
 
Η ευρύτερη περιοχή μελέτης του έργου ως προς τις καθαρά περιβαλλοντικές του 
παραμέτρους (π.χ. νερά, αέρας, εδάφη) καθορίζεται από τα διοικητικά όρια των 
κοινοτήτων που βρίκονται περιφερειακά του έργου και είναι τα Δημοτικά 
Διαμερίσματα Μαρώνειας (Δήμος Μαρώνειας)1, Κρωβύλης (Δήμος Σαπών), 
Συκορράχης (Δήμος Αλεξανδρούπολης) και Μάκρης (Δήμος Σαπών). 
 
Το τοπογραφικό ανάγλυφο της περιοχής του έργου χαρακτηρίζεται από χαμηλούς 
λόφους και κοιλάδες με ήπια κλίση. Το υψόμετρο κυμαίνεται μεταξύ 250 m και 300 m 
ά.ε.θ., η περιοχή χαρακτηρίζεται από κορυφογραμμές και κοιλάδες με μέτριες κλίσεις 
οι οποίες δημιουργούν συνθήκες απορροής των νερών της βροχής νότια προς το 
Θρακικό Πέλαγος. 
 
Στην περιοχή λόγω του τοπογραφικού ανάγλυφου δεν υπάρχει εκτεταμένο επαρχιακό 
οδικό δίκτυο, αντίθετα υπάρχουν αρκετοί αγροτικοί δρόμοι για την εξυπηρέτηση των 
αγροτών και των κτηνοτρόφων της περιοχής, οι οποίοι κατά του χειμερινούς μήνες 
είναι πολλές φορές απροσπέλαστοι. 
 
4.2. Μεταλλευτικό ιστορικό περιοχής Περάματος  
 
Από τα αρχαία ακόμα χρόνια στην ευρύτερη περιοχή μελέτης λάμβανε χώρα 
εκμετάλλευση της επιφανειακής μεταλλοφορίας χρυσού και αργυρού. Σε μικρή 
απόσταση (160 m) από την Αρχαία Μαρώνεια υπάρχουν μέχρι σήμερα τα απομεινάρια 
ενός αρχαίου μεταλλείου, η λειτουργία του οποίου πιθανολογείται την περίοδο πριν το 
2000 π.Χ. 
 
Η μεταλλευτική έρευνα του κοιτάσματος του Περάματος ξεκίνησε το 1993 με τυχαίες 
δειγματοληψίες εδάφους και επιλεγμένες δειγματοληψίες δια αυλακών στην ευρύτερη 
περιοχή. Ακολούθησε γεωλογική και κοιτασματολογική χαρτογράφηση του 
κοιτάσματος και προς το τέλος του 1996 άρχισε το γεωτρητικό πρόγραμμα οριοθέτησης 
του κοιτάσματος το οποίο ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 1998 με την 
πραγματοποίηση 177 γεωτρήσεων συνολικού μήκους δείγματος 16.343 m σε κάνναβο 
25 m x 25 m.  
 
Επιπροσθέτως, εκτελέσθηκαν 35 ειδικές γεωτρήσεις συνολικού μήκους 1.366m για την 
εύρεση κατάλληλων χώρων (μη μεταλλοφόρων) για την απόθεση των στείρων του 
μεταλλείου, την κατασκευή του χώρου απόθεσης των αφυγραμένων τελμάτων και τη 
θέση του εργοστασίου κατεργασίας του μεταλλεύματος. 
 
Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της γεωτρητικής μεταλλευτικής έρευνας του 
χρυσοφόρου κοιτάσματος του Περάματος απέδειξε την ύπαρξη 9.378 kt με 3,20 g/t Au 
και 3,75 g/t Ag βέβαιων μεταλλευτικών αποθεμάτων για κατώτατο όριο εκμετάλλευσης 
1,0 g/t Au . 
                                                 
1 Στην παρένθεση φαίνεται το όνομα του Δήμου στον οποίο εντάσσεται η κοινότητα σύμφωνα με το 
σχέδιο Καποδίστριας 
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4.3. Οικονομικά στοιχεία του έργου 
 
4.3.1. Γενικά Στοιχεία 
 
Κύριος στόχος της «Χρυσωρυχεία Θράκης Α.Μ.Β.Ε.» είναι η πραγματοποίηση της 
εκμετάλλευσης του κοιτάσματος του Περάματος με τον καλύτερο δυνατόν 
περιβαλλοντικό, κοινωνικοοικονομικό και τεχνικό σχεδιασμό του. Για το λόγο αυτό 
εκπονήθηκε ειδική οικονομοτεχνική μελέτη αξιολόγησης του έργου του Περάματος 
από την οποία προέκυψαν το εκτιμούμενο κόστος της επένδυσης, το λειτουργικό 
κόστος και η ανάλυση οικονομικής ευαισθησίας του έργου. Οι βασικές παραδοχές που 
έγιναν στα πλαίσια της οικονομοτεχνικής μελέτης είναι οι εξής : 
 
• Ετήσια κατεργασία μετ/τος ROM 1,20 Mt/έτος 
• Διάρκεια ζωής Έργου 8 έτη παραγωγικής λειτουργίας 
• Μεταλλουργική απόδοση Au = 90%  
• Τιμή χρυσού  556 €/oz. 
• Συναλλαγματική ισοτιμία της 30ης 10ου 2009 0,6739 €/US$ 
 
Τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν από την οικονομοτεχνική ανάλυση του 
έργου του Περάματος δίνονται στις επόμενες παραγράφους. 
 
4.3.2. Κόστος Επένδυσης 
 
Από την τεχνικοοικονομική προμελέτη που έχει εκπονήσει η εταιρεία προκύπτει ότι το 
συνολικό κόστος της επένδυσης θα είναι 110,6 εκ. ευρώ2 (20%) περίπου, θεωρώντας 
ετήσια μεταλλουργική κατεργασία ίση με 1,20 Μt μεταλλεύματος. Σύμφωνα με τον 
προγραμματισμό παραγωγής που έχει κάνει η εταιρεία, η διάρκεια ζωής του μεταλλείου 
υπολογίζεται σε περίπου 8 χρόνια. 
 
Αναλυτικά οι δαπάνες επένδυσης του έργου φαίνονται στον Πίνακα 4.3-1: 
 

Πίνακας 4.3-1. Συνοπτική ανάλυση δαπανών επένδυσης  
Περιγραφή Ύψος δαπάνης 

(x 000 €) 
Κόστος Υλικών 40.023 

Εργασίες Κατασκευής 47.365 
Άλλα άμεσα κόστη 5.508 

Κόστος Διαχείρισης Έργου 11.653 
Κόστος αποφυγής ρίσκου 6.023 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 110.572 
 
Ο παραπάνω πίνακας υπολογισμού του κόστους επένδυσης περιλαμβάνει τις άμεσες 
δαπάνες για την κατασκευή του εργοστασίου, των εγκαταστάσεων διαχείρισης 
τελμάτων και των δαπανών για την ανανέωση του εξοπλισμού, όπως και τις έμμεσες 
δαπάνες από παροχή υπηρεσιών για λεπτομερή σχεδιασμό του έργου. 
 

                                                 
2 Για τους σχετικούς υπολογισμούς του κόστους χρησιμοποιήθηκε η εξής  ισοτιμία : 1USD=0,674 Ευρώ 
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4.3.3. Λειτουργικό Κόστος 
 
Τα επί μέρους λειτουργικά κόστη της όλης δραστηριότητας βασίζονται στις ακόλουθες 
υποθέσεις : 
• Η ετήσια κατεργασία μετ/τος ROM είναι 1,20Mt. 
• Το εργοστάσιο χρυσού βασίζεται σε μονό κύκλωμα ροής, που περιλαμβάνει 3 

στάδια θραύσης, λειοτρίβηση σε σφαιρόμυλο, κύκλωμα CIL, αποφόρτιση του 
ενεργού άνθρακα, ηλεκτροανάκτηση και τήξη, επεξεργασία των τελμάτων της 
κατεργασίας και απόθεση τους σε ειδικό, κατάλληλα προετοιμασμένο 
περιβαλλοντικά χώρο. 

• Τα μεταβλητά λειτουργικά κόστη υπολογίζονται ως συνάρτηση του ρυθμού 
παραγωγής. 

 
Στη διάρκεια ζωής του έργου το μέσο κόστος λειτουργίας του, εκτιμάται σε 18,03 €/t 
μετ/τος ROM που αναλύεται στον Πίνακα 4.3-2.  
 

Πίνακα 4.3-2 Κόστος λειτουργίας Έργου Περάματος 
Κατηγορία €/t μετ/τος ROM 

Κόστος εκμετάλλευσης μεταλλείου 2,71  
Κόστος μεταλλουργικής κατεργασίας  11,43  
Γενικό διοικητικά έξοδα 3,39  
Διάφορες δαπάνες 0,50  
ΓΕΝΙΚΌ ΣΥΝΟΛΟ 18,03 

 
Στη συνολική διάρκεια λειτουργίας του Έργου οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες 
εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε περίπου 165,2 εκ. ευρώ, μεγάλο μέρος των οποίων 
προβλέπεται να δαπανηθούν εντός της ευρύτερης περιοχής.  
 
4.3.4. Ανάλυση Οικονομικής Ευαισθησίας 
 
Για την οικονομική ανάλυση ευαισθησίας του έργου του Περάματος χρησιμοποιήθηκαν 
τα κριτήρια υπολογισμού της Καθαρής Παρούσας Αξίας (ΚΠΑ) της επένδυσης για 
επιτόκιο προεξόφλησης 0%, 5% και 10%. 
 
Η ανάλυση βασίστηκε στις εξής βασικές παραδοχές 
• Τιμή χρυσού     556 €/oz 
• Κατεργασία μετ/τος ROM   1,20 Mt /έτος 
• Ανάκτηση χρυσού     90% 
• Κόστος Λειτουργίας    165,2 εκ. ευρώ, 
• Κόστος επένδυσης    110,6 εκ. ευρώ 
Από τα αποτελέσματα της οικονομικής ανάλυσης προέκυψαν οι παρακάτω τιμές 
Καθαρής Παρούσας Αξίας (ΚΠΑ) και Λόγου Εσωτερικής Απόδοσης (ΛΕΑ) : 
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Πίνακας 4.3-4 Παράμετροι οικονομικής ευαισθησίας της επένδυσης  
 Λ.Ε.Α. Κ.Π.Α. (Ευρώ) 
  0% 5% 10% 

Αποδοτικότητα επένδυσης μετά 
την αφαίρεση των φόρων 

23 % 132.700 73.474 38.283 

Χρόνος αποπληρωμής μετά την 
έναρξη της λειτουργίας (έτη) 2,5 

 
Η τιμή του Λόγου Εσωτερικής Απόδοσης που προέκυψε δείχνει αφενός μεν ότι το έργο 
παρουσιάζει αυξημένες πιθανότητες κερδοφορίας και αφετέρου ότι είναι δυνατόν να 
απορροφήσει πιθανές μεταβολές των κύριων οικονομικών παραμέτρών του, 
διατηρώντας την κερδοφορία του.  

 
Οι παράμετροι που είναι δυνατόν να επηρεάσουν τα οικονομικά αποτελέσματα της 
επένδυσης είναι η ποσότητα του εξορυσσόμενου μεταλλεύματος, το κόστος λειτουργίας 
(και κόστος επένδυσης) και η τιμή του χρυσού. Από τις οικονομικές αναλύσεις που 
έγιναν από την εταιρεία προκύπτει ότι η μοναδική παράμετρος που είναι δυνατόν να 
καταστήσει την επένδυση μη κερδοφόρα είναι η τιμή του χρυσού ενώ αντίθετα οι 
υπόλοιπες παράμετροι παίζουν δευτερεύοντα ρόλο στην κερδοφορία της.  
 
Συμπερασματικά, με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία και τα αποτελέσματα της 
οικονομικής ανάλυσης του έργου του Περάματος, το έργο αποτελεί μια οικονομικά 
βιώσιμη επένδυση, που θα προσφέρει σημαντικά οφέλη στην οικονομία της περιοχής 
της Θράκης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
Στο κεφάλαιο αυτό καταγράφονται, αναλύονται, αξιολογούνται και σχολιάζονται οι 
παράμετροι του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος εντός της περιοχής 
μελέτης όπως αυτή ορίσθηκε στη παράγραφο 2.1 της παρούσας μελέτης. Το βάθος και 
το εύρος της ανάλυσης σε κάθε περίπτωση σχετίζεται με το μέγεθος των άμεσων και 
έμμεσων επιπτώσεων που αναμένονται από την κατασκευή και λειτουργία της 
δραστηριότητας. Η περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης περιβάλλοντος γίνεται με 
βάση τα διαθέσιμα στοιχεία όπως αυτά προέκυψαν από βιβλιογραφικά δεδομένα, 
στοιχεία εγκεκριμένων μελετών που έχουν εκπονηθεί για την περιοχή (π.χ. Μελέτη 
Χωρικών Επιπτώσεων Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Χωροταξικό Σχέδιο 
Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης, κ.α.), από μια σειρά ειδικών μελετών που 
έχουν εκπονηθεί από την εταιρεία ή συμβούλους της καθώς και από τις επί τόπου 
παρατηρήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της παρούσας 
μελέτης. 
 
Όπως προαναφέρθηκε, για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης τόσο η υφιστάμενη 
κατάσταση περιβάλλοντος όσο και οι πιθανές επιπτώσεις του έργου καταγράφονται, 
αναλύονται και αξιολογούνται κατά περίπτωση, εντός της άμεσης ή/και ευρύτερης 
περιοχής μελέτης. Εντός της άμεσης περιοχής μελέτης αναλύονται οι περιβαλλοντικές 
παράμετροι όπου εκτιμάται ότι μπορούν να επηρεαστούν σε μικρή σχετικά ακτίνα από 
τη δραστηριότητα ενώ εντός της ευρύτερης περιοχής μελέτης αναλύονται εκείνες που 
μπορούν να επηρεαστούν σε μεγαλύτερη ακτίνα. 
 
5.1. Φυσικό περιβάλλον 
 
Η περιγραφή των παραμέτρων του φυσικού περιβάλλοντος προέκυψε, μέσω μιας 
συστηματικής καταγραφής τους, με τη βοήθεια μιας σειράς από ειδικές μελέτες βάσης 
που εκπονήθηκαν καθώς και την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων 
της περιοχής μέσω εγκατεστημένων δικτύων παρακολούθησης. Στις επόμενες 
παραγράφους καταγράφονται, αναλύονται και αξιολογούνται τα βιοτικά και μη βιοτικά 
χαρακτηριστικά της άμεσης και ευρύτερης περιοχής μελέτης έτσι ώστε να είναι δυνατή 
η καταρχήν εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων της δραστηριότητας σε αυτά, σε 
επόμενο κεφάλαιο (βλ. κεφάλαιο 7). 
 
5.1.1. Κλιματικά και μετεωρολογικά χαρακτηριστικά 
 
Η περιοχή στην οποία θα λάβει χώρα η δραστηριότητα βρίσκεται περίπου 25 km 
βορειοδυτικά της Αλεξανδρούπολης και 30 km. νοτιοανατολικά της Κομοτηνής, στο 
νοτιοδυτικό άκρο του Νομού Έβρου. Στην ευρύτερη περιοχή έχουν εγκατασταθεί κατά 
καιρούς 9 μετεωρολογικοί σταθμοί από τους οποίους, όμως, μόνο ο σταθμός της 
Αλεξανδρούπολης παρουσιάζει συνεχή λειτουργία και μετρήσεις όλων των 
μετεωρολογικών παραμέτρων. Από τους υπόλοιπους σταθμούς ο σταθμός της 
Κομοτηνής δεν λειτουργεί πλέον3 ενώ οι σταθμοί του Άβαντα, Αισύμης, Σαπών, 
Αρίσβης, Μικρού Ξιδιά, Ιμέρου και Γρατινής εμφανίζουν περιστασιακή λειτουργία ενώ 
δεν καταγράφουν το σύνολο των μετεωρολογικών παραμέτρων. 
 

                                                 
3 Λειτουργούσε μέχρι το 1983 
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Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και τη θέση των σταθμών, την τοπογραφία, 
τη γεωμορφολογία της περιοχής και τέλος την απόσταση των σταθμών από την ακτή, 
εκτιμάται ότι τα κλιματικά και μετεωρολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής της 
δραστηριότητας μπορούν να προσεγγιστούν με βάση τα υπερετήσια (1951 – 2007) 
στοιχεία του Μετεωρολογικού σταθμού της Αλεξανδρούπολης (Χ = 633659 - Υ = 
4523241).  
 
5.1.1.1. Μετεωρολογικές παράμετροι 
 
Στους πίνακες που ακολουθούν δίνονται οι μέσες μηνιαίες υπερετήσιες τιμές (1951-
2007) των μετεωρολογικών παραμέτρων που μετρούνται από το σταθμό της 
Αλεξανδρούπολης. 
 
Πίνακας 5.1.1-1. Μέσες υπηρετήσιες μηνιαίες τιμές μετεωρολογικών παραμέτρων 

σταθμού Αλεξανδρούπολης 
Μετεωρολογική 

Παράμετρος 
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Μ
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Θερμοκρασία Αέρα 
(oC) 

5,0 5,8 8,3 13,2 18,2 23,0 25,8 25,5 21,2 15,7 10,8 7,0 15,0 

Βροχόπτωση(mm)  
Μέση υπερετήσια 

τιμή 
65,8 56,6 48,2 38,6 35,6 30,3 19,0 15,3 28,5 50,8 81,4 86,8 556,9 

Ελάχιστη τιμή 0,2 2,2 1,6 6,1 4,7 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 325,0 
Μέγιστη τιμή 183,0 189,6 157,0 90,5 108,4 109,7 69,6 137,0 152,6 158,4 231,2 254,5 867,1 

Υγρασία αέρα 
(%) 

75,6 73,5 72,5 71,0 69,1 61,4 54,5 53,9 59,7 68,3 75,4 76,7 67,3 

Χιονόπτωση 
(ημ./μήνα) 

3,2 2,5 1,5 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,4 - 

Εξάτμιση 
(mm) 

21,2 25,1 73,5 120,9 173,9 223,5 281,5 290,8 211,5 138,7 59,6 39,5 1659,8 

Πραγματική 
εξατμισοδιαπνοή 

(mm) 
3,1 3,6 8,9 23,8 47,6 62,2 48,6 26,1 28,6 24,4 10,9 5,6 293,3 

Νέφωση (κλίμακα 
0-8/8) 

5,2 5,0 4,8 4,4 4,1 3,0 2,0 1,7 2,2 3,5 4,7 5,1  

 
ΑΝΕΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Άνεμος (κλίμακα 
Beaufort) 

Νηνεμία 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B > 6 B      

Ποσοστιαία κατανομή 
έντασης ανέμου (%) 

29,7 4,5 17,1 20,9 16,7 6,6 3,0 1,5      

Άνεμος 
(διεύθυνση) 

Β ΒΑ Α ΝΑ Ν ΝΔ Δ ΒΔ Νηνεμία     

Ποσοστιαία κατανομή 
διεύθυνσης ανέμου (%) 

13,0 24,7 7,1 2,6 5,9 10,7 4,1 2,2 29,7     
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Με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία από το μετεωρολογικό σταθμό της Αλεξανδρούπολης 
προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα όσον αφορά στα μετεωρολογικά χαρακτηριστικά 
της ευρύτερης περιοχής: 
• Η μέση ετήσια θερμοκρασία αέρα είναι περίπου 15 oC, με την ελάχιστη μέση 

μηνιαία θερμοκρασία να εμφανίζεται τον μήνα Ιανουάριο (5 oC) και τη μέση 
μέγιστη μηνιαία να εμφανίζεται το μήνα Ιούλιο (25,8 oC). 

• Το μέσο ετήσιο ύψος βροχής ανέρχεται σε 557 mm, με βροχερότερο μήνα τον 
Δεκέμβριο και ανυδρότερο μήνα τον Αύγουστο. Η μέση ελάχιστη ετήσια 
βροχόπτωση ανέρχεται σε 325 mm ενώ η μέση μέγιστη βροχόπτωση 867,1 mm, 
δηλαδή υπάρχει διακύμανση της μέσης ετήσιας βροχόπτωσης κατά περίπου 542,1 
mm, γεγονός που αποτελεί ένδειξη ημιάνυδρου κλιματικού τύπου. Σημειώνεται ότι 
σύμφωνα με τα κλιματικά δεδομένα του σταθμού της Αλεξανδρούπολης, οι 
βροχοπτώσεις της τελευταίας δεκαετίας παρουσιάζουν μια ασθενή μείωση σε σχέση 
με τις βροχοπτώσεις των προηγούμενων δεκαετιών. 

• Η μέση μηνιαία τιμή της σχετικής υγρασίας του αέρα, διατηρείται σε σχετικά 
υψηλά επίπεδα (67,3%) και κυμαίνεται μεταξύ 53,9% τον Αύγουστο και 76,7% το 
Δεκέμβριο. 

• Η μέση μηνιαία τιμή της εξάτμισης διατηρείται επίσης σε υψηλά επίπεδα (1659,8 
mm) και κυμαίνεται μεταξύ 21,2 mm τον Ιανουάριος και 290,8 mm τον Αύγουστο. 

• Η πραγματική εξατμισοδιαπνοή υπολογίστηκε σε 293,3 mm (μέση υπερετήσια 
τιμή) ή 52,8% (Etr/P %) της μέσης υπερετήσιας τιμής βροχόπτωσης. Για την 
προσέγγιση της πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (Etr) χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος 
THORNTHWAITE & MATHER (1975), η οποία στηρίζεται στον υπολογισμό των 
μηνιαίων τιμών της δυναμικής εξατμισοδιαπνοής (Etp) με τη μέθοδο 
THORNTHWAITE. Σημειώνεται ότι οι σχετικοί υπολογισμοί της πραγματικής 
εξατμισοδιαπνοής (Etr) στηρίχθηκαν στην υπόθεση, ότι η υδατοϊκανότητα του 
εδάφους της περιοχής (S), δηλαδή η ικανότητά του σε κατακράτηση νερού είναι της 
τάξεως των 100 mm.  

• Η μέση μηνιαία νέφωση παρουσιάζεται μεγαλύτερη τον Ιανουάριο (5,2 της 
κλίμακας 0-8/8) ενώ τον Αύγουστο είναι ελάχιστη (1,7). 

•  Η μέση μέγιστη μηνιαία χιονόπτωση (ημέρες / μήνα) ανέρχεται σε 3,2 ημέρες τον 
Ιανουάριο. 

• Το ανεμολογικό διάγραμμα που βασίζεται στα υπερετήσια στοιχεία του σταθμού 
της Αλεξανδρούπολης δίνεται στο Σχήμα 5.1.1-1. Από το διάγραμμα αυτό 
προκύπτει η επικράτηση των βορειοανατολικών ανέμων μέσης έντασης (2 – 4 Β) 
κατά τη μεγαλύτερη περίοδο του έτους. Συνήθως στην περιοχή επικρατούν άνεμοι 
χαμηλής εντάσεως ενώ τέλος η νηνεμία παρουσιάζει αυξημένη συχνότητα 
παρουσίας. 

• Από τη συσχέτιση των μέσων μηνιαίων τιμών βροχόπτωσης και θερμοκρασίας 
προκύπτει το ομβροθερμικό διάγραμμα μιας περιοχής, στο οποίο αποτυπώνεται η 
ξηροθερμική περίοδός της. Το ομβροθερμικό διάγραμμα για το σταθμό της 
Αλεξανδρούπολης δίνεται στο Σχήμα 5.1.1-2, από το οποίο προκύπτει ότι η 
ξηροθερμική περίοδος της ευρύτερης περιοχής μελέτης ξεκινά από τον Μάιο και 
κρατά μέχρι τα μέσα του Σεπτεμβρίου. 
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Σχήμα 5.1.1-1. Κατανομή ανέμων μετεωρολογικού σταθμού Αλεξανδρούπολης  
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Σχήμα 5.1.1-2. Ομβροθερμικό Διάγραμμα Μετεωρολογικού σταθμού 

Αλεξανδρούπολης 
 
Χαρακτηρισμός κλίματος 
Για το χαρακτηρισμό του κλίματος μιας περιοχής χρησιμοποιούνται οι κλιματικές 
κατατάξεις κατά Corczynski και κατά Koppen. Με βάση την πρώτη κατάταξη το κλίμα 
της περιοχής χαρακτηρίζεται ως θαλάσσιο μεταβατικό (διαφορά μέσου θερμότερου και 
ψυχρότερού μήνα, 20oC και 10oC, αντίστοιχα) ενώ σύμφωνα με τη δεύτερη 
χαρακτηρίζεται ως μεσογειακό ή μεσοθερμικό κλίμα με ξηρά, θερμά καλοκαίρια και 
ήπιους χειμώνες.  
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5.1.1.2. Βιοκλιματικοί παράμετροι 
 
Ένα άλλος τρόπος για την περιγραφή του κλίματος μιας περιοχής είναι η χρήση 
βιοκλιματικών παραμέτρων. Το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών έχει δημιουργήσει για 
όλη την Ελλάδα βιοκλιματικούς χάρτες στους οποίους απεικονίζεται ο βιοκλιματικός 
όροφος4, ο χαρακτήρας του μεσογειακού βιοκλίματος5 και οι φυτοκοινωνικές 
διαπλάσεις κάθε περιοχής. Ειδικότερα : 
 
Βιοκλιματικός όροφος: Το νότιο τμήμα της ευρύτερης περιοχής μελέτης εντάσσεται 
στον ίδιο βιοκλιματικό όροφο με εκείνο που εντάσσεται και η Αλεξανδρούπολη 
(ημίξηρος βιοκλιματικός όροφος με ψυχρό χειμώνα). Αντίθετα, το βόρειο τμήμα της 
περιοχής επηρεαζόμενο από τις κλιματικές συνθήκες της ηπειρωτικής χώρας 
εντάσσεται στον ύφυγρο βιοκλιματικό όροφο με ψυχρό χειμώνα (βλ. Εικόνα 5.1.1-3).  
 
Χαρακτήρας μεσογειακού βιοκλίματος: Το νότιο τμήμα της ευρύτερης περιοχής μελέτης 
εντάσσεται στον ασθενή θερμο-μεσογειακό χαρακτήρα βιοκλίματος ενώ το βόρειο 
τμήμα παρουσιάζει λιγότερες βιολογικά ξηρές ημέρες και εντάσσεται στον έντονο 
Μεσο-μεσογειακό χαρακτήρα (βλ. Εικόνα 5.1.1-4). 
 
Φυτοκοινωνικές διαπλάσεις: Βάσει των βιοκλιματικών χαρακτηριστικών προκύπτει η 
Εικόνα 5.1.1-5 των φυτοκοινωνικών διαπλάσεων οι οποίες αναμένεται να 
αναπτύσσονται στην περιοχή. Έτσι το νότιο τμήμα εντάσσεται στην ξηροθερμική 
διάπλαση της Αριάς (Quercion ilicis) και το βόρειο στην υπομεσογειακή διάπλαση της 
Οστριάς (Ostryo carpinion). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5.1.1-3. Βιοκλιματικοί όροφοι περιοχής μελέτης 

                                                 
4 (Γ. Μαυρομάτης, 1978)  
5 (Γ. Μαυρομάτης, 1978) 
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Εικόνα 5.1.1-4. Χαρακτήρες Μεσογειακού Βιοκλίματος περιοχής μελέτης 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5.1.1-5. Φυτοκοινωνικές διαπλάσεις περιοχής μελέτης 
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5.1.2. Γεωλογικό περιβάλλον 
 
5.1.2.1. Γενικά 
 
Το Έργο Περάματος εντοπίζεται ΝΑ του οικισμού Περάματος, 25 km Δ της 
Αλεξανδρούπολης και 30 km ΝΑ της Κομοτηνής. Οι πλησιέστεροι στο Έργο οικισμοί 
είναι ο Κόμαρος στα ανατολικά και τα Πετρωτά στα δυτικά. 
 
Στις παραγράφους που ακολουθούν παρατίθενται στοιχεία τόσο για τη γενική γεωλογία 
της ευρύτερης περιοχής του Περάματος, καθώς και εκείνης του κοιτάσματος, όσο και 
για τη γεωμορφολογία της περιοχής. 
 
5.1.2.2. Γεωμορφολογία 
 
Το τοπογραφικό ανάγλυφο της περιοχής του Έργου χαρακτηρίζεται από χαμηλούς 
λόφους και κοιλάδες με ήπια κλίση. Το υψόμετρο κυμαίνεται μεταξύ 250 και 300 m 
ά.ε.θ. Tα επιφανειακά νερά της περιοχής απορρέουν στο Παλιόρρεμα, το οποίο ρέει 
προς νότο και εκβάλλει στο Θρακικό Πέλαγος, δυτικά του αρχαιολογικού χώρου της 
Μεσημβρίας. 
 
Το υδρογραφικό δίκτυο στη λεκάνη απορροής του Παλιορρέματος έχει δενδριτική 
μορφή με ανώμαλες διακλαδώσεις. Αν και η έκταση της λεκάνης είναι μάλλον 
περιορισμένη, το γεωλογικό υπόβαθρο είναι πολύ ετερογενές με αποτέλεσμα να 
παρατηρείται επιφανειακά μεγάλη ποικιλία γεωλογικών σχηματισμών και κατά 
συνέπεια διαφορετικού βαθμού σε διάβρωση και αποσάθρωση. Οι πιο επιρρεπείς σε 
αποσάθρωση σχηματισμοί είναι οι ηφαιστειακοί, λόγω της ορυκτολογικής τους 
σύστασης. 
 
Εξαιτίας της παρουσίας πρανών μεγάλης κλίσης στην περιοχή έχουν σχηματιστεί κώνοι 
κορημάτων, κυρίως κατά μήκος των δυτικών όχθεων του Παλιορρέματος, όπου 
παρατηρούνται εμφανίσεις νουμουλιτικών ασβεστολίθων. Αν και το μήκος των 
διαφόρων ρεμάτων της περιοχής είναι πολύ περιορισμένο, το πάχος των χειμαρρωδών 
εκπλυμάτων (χάλικες και λατύπες) είναι σημαντικό. 
 
Λόγω της μεγάλης κλίσης των πρανών, τουλάχιστον τοπικά, και της φύσης των υλικών 
παρατηρούνται περιορισμένης έκτασης κατολισθήσεις μετά από έντονη βροχόπτωση. 
Οι κύριες διευθύνσεις των κλάδων του Παλιορρέματος είναι Β-Ν. 
 
5.1.2.3. Γενική γεωλογία 
 
Κατά τη διάρκεια του Κατώτερου-Μέσου Τριτογενούς μια σειρά από σύνθετα 
τεκτονικά φαινόμενα έλαβαν χώρα στην ανατολική περιοχή της Μεσογείου, ως 
αποτέλεσμα της σύγκρουσης της Ευρω-ασιατικής λιθοσφαιρικής πλάκας με την 
Αφρικανική. Το εκτεταμένο ηφαιστειακό τόξο που είχε αναπτυχθεί στη Βουλγαρία 
μετακινήθηκε νότια, δια μέσου της βόρειας Ελλάδας. Κατά το ίδιο διάστημα στις 
περιοχές όπου αναπτύχθηκαν εφελκυστικές δυνάμεις με διεύθυνση Α-Δ σχηματίστηκε 
μια σειρά ελεγχόμενων από ρήγματα λεκανών με κύρια διεύθυνση Β-Ν, ιδιαίτερα κατά 
μήκος των νοτίων και ανατολικών ορίων της Μάζας της Ροδόπης και της 
Περιροδοπικής Ζώνης. Κατά τη διάρκεια του Ηώκαινου-Ολιγόκαινου, οι λεκάνες αυτές 
αναπτύχθηκαν και πληρώθηκαν με ηφαιστειο-ιζηματογενές υλικό. Από τις κινήσεις των 
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υδροθερμικών διαλυμάτων εντός των λεκανών αυτών σχηματίστηκαν επιθερμικά 
κοιτάσματα χρυσού. 
 
Μεταξύ των λεκανών αυτών περιλαμβάνεται και η τεκτονική τάφρος της Μαρώνειας, 
που έχει διεύθυνση Β-Ν. Το εύρος της κυμαίνεται από 5 μέχρι 15 km (Α-Δ) και 
εκτείνεται 15 km προς τα βόρεια, όπου αρχίζει να καλύπτεται από την αλλουβιακή 
πεδιάδα των Σαπών. Στην Α πλευρά της τάφρου της Μαρώνειας, περίπου 5 km Β από 
τις ακτές του Θρακικού πελάγους και κοντά στα ΝΔ όρια του οικισμού Περάματος 
εντοπίζεται το επιθερμικό κοίτασμα χρυσού Περάματος η εκμετάλλευση του οποίου 
αποτελεί το αντικείμενο του παρόντος Έργου. 
 
Η Μάζα της Ροδόπης συνίσταται από μετα-ιζήματα, γνεύσιους και αμφιβολίτες Κάτω 
Παλαιοζωικής - Άνω Μεσοζωικής ηλικίας. Τα πετρώματα αυτά παρουσιάζουν 
πολλαπλές φάσεις παραμόρφωσης και μεταμόρφωσης. Η Μάζα της Ροδόπης 
επικαλύπτεται από τα Μεσοζωϊκής ηλικίας μεταμορφωμένα πετρώματα της 
Περιροδοπικής Ζώνης. Η σειρά αυτή των πετρωμάτων εντοπίζεται στα Δ και Α 
τμήματα της τεκτονικής τάφρου της Μαρώνειας.  
 
Η γενική γεωλογία της ευρύτερης περιοχής του Έργου απεικονίζεται στο Χάρτη 5.1.2 
του Παραρτήματος ΙΙ.  
 
5.1.2.4. Γεωλογία της περιοχής Περάματος 
 
Η λεπτομερής περιγραφή της γεωλογίας της περιοχής Περάματος προέκυψε από την 
έρευνα και τις εργασίες των γεωλόγων της εταιρείας “ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ” 
καθώς και άλλων επιστημόνων. Η περιοχή Περάματος-Κόμαρου περιλαμβάνει τις 
ακόλουθες τρεις στρωματογραφικές ενότητες: 
 Μεσοζωική Ενότητα Μάκρης 
 Τριτογενής Ηφαιστειο-ιζηματογενής Ενότητα 
 Τεταρτογενή Ιζήματα 
 
Μεσοζωική Ενότητα Μάκρης 
Σύμφωνα με τον Γεωλογικό Χάρτη του Ι.Γ.Μ.Ε. – Φύλλο Μαρώνεια, που 
δημοσιεύτηκε το 1982 (Χάρτης 5.1.2), η Μεσοζωικής ηλικίας Ενότητας της Μάκρης 
αποτελείται από μια ακολουθία μεταμορφωμένων πετρωμένων με καλή φύλλωση που 
συνίστανται κυρίως από πρασινοσχιστόλιθους. Η Ενότητα της Μάκρης παρουσιάζει 
την ακόλουθη στρωματογραφική ακολουθία: 
 Μια Κατώτερη σειρά ανθρακικών ιζημάτων που επικαλύπτεται από ένα ανάμεικτο 

πακέτο ασβεστιτικών σχιστολίθων με φακοειδείς παρεμβολές χαλαζιακών-
σερικιτικών φυλλιτών και γραφιτικού σχιστόλιθου. 

 Μια Ανώτερη σειρά που υπέρκειται της προηγούμενης και χαρακτηρίζεται από 
πρασινοσχιστολιθικής φάσης μετα-ιζήματα και μετα-ηφαιστειακά. 

 
Τριτογενής Ηφαιστειοϊζαηματογενής Ενότητα 
Η Ηφαιστειο-ιζηματογενής Ενότητα Τριτογενούς ηλικίας συνιστά το υλικό πλήρωσης 
της τεκτονικής τάφρου της Μαρώνειας και συνίσταται από ενδιάμεσους μέχρι όξινους 
ιγνιμβρίτες και επικλαστικά, ανδεσιτικούς υαλοκλαστίτες, λατυποπαγή και επικλαστικά 
πετρώματα με κορήματα ροής, που εναλλάσσονται με απολιθωματοφόρους 
ασβεστολίθους, μάργες και ψαμμίτες. Τα στρώματα, σε καθολική κλίμακα, κλίνουν 
ελαφρώς προς Β. Κατά θέσεις, η στρωματογραφία τέμνεται εγκάρσια από μαφικούς 
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δόμους και φλέβες. Ολόκληρη η ηφαιστειο-ιζηματογενής σειρά αποτέθηκε πάνω σε 
γαββροειδή πετρώματα που θεωρούνται Παλαιοκαινικής ηλικίας. 
 
Στο Σχήμα 5.1.2-1 παρουσιάζεται μια ενδεικτική γεωλογική τομή της Τεκτονικής 
Τάφρου της Μαρώνειας, που παρουσιάζει την ακόλουθη στρωματογραφική ακολουθία: 
 Γάββροι. 
 Βασικό Κροκαλοπαγές. 
 Κατώτερη Ασβεστολιθική Ενότητα. 
 Ανδεσιτικοί έως Βασαλτικοί Δόμοι και Φλέβες. 
 Υαλοκλαστική Ενότητα. 
 Μέση Ασβεστολιθική Ενότητα. 
 Υπο-αέρια Φελσική Ηφαιστειακή Ακολουθία. 
 Ψαμμίτης Περάματος. 
 Ανώτερος Ασβεστόλιθος. 
 Όψιμη Υπο-αέρια Ανδεσιτική Λάβα. 
 
Τεταρτογενή Ιζήματα 
Τα Τεταρτογενή Ιζήματα συνίστανται από μια Πλειστοκαινική Βαθμίδα και 
Αλλουβιακές Αποθέσεις. Η Πλειστοκαινική Βαθμίδα συνίσταται από παχυστρωματώδη 
ψαμμίτη και κροκαλοπαγή πάχους τεσσάρων μέτρων, τα οποία αντιπροσωπεύουν μια 
Πλειστοκαινική ποταμο-λιμναία λιθοφάση. Οι αλλουβιακές αποθέσεις παρουσιάζουν 
μεγάλο πάχος, με χαρακτηριστικές στρογγυλευμένες κροκάλες υποβάθρου, 
ηφαιστειακής και ασβεστολιθικής προέλευσης. 
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Σχήμα 5.1.2-1. Ενδεικτική γεωλογική τομή (Δ-Α) τεκτονικής τάφρου Μαρώνειας 
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5.1.2.5. Τεκτονική 
 
Η ευρύτερη περιοχή του Έργου εντοπίζεται στο Α τμήμα της Τεκτονικής Τάφρου. Η 
λεκάνη σχηματίστηκε εντός των μεταμορφωμένων πετρωμάτων της Μάζας της 
Ροδόπης και της Περιροδοπικής Ζώνης κατά το Τριτογενές, ως αποτέλεσμα της 
ορογενετικής φάσης που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του Ηώκαινου 
(JACOBSHAGEN, 1977). Στην ευρύτερη περιοχή αναγνωρίστηκαν πέντε κύρια 
τεκτονικά χαρακτηριστικά: 
 Το Δ κύριο ρήγμα της τάφρου που διαχωρίζει τα μεταμορφωμένα πετρώματα από 

την φελσική ηφαιστειακή ακολουθία και αποτελεί το όριο του ηφαιστειο-
τεκτονικού βυθίσματος προς τα Δ (βλ. Χάρτη 5.1.2). Οι ρυολιθικοί δόμοι 
ακολουθούν τη διεύθυνση του ρήγματος.  

 Το Α άκρο του ηφαιστειο-τεκτονικού βυθίσματος, που χαρακτηρίζεται από 
πυριτίωση. 

 Εντός της τάφρου, ένα κύριο ρήγμα ΒΑ διεύθυνσης που διαχωρίζει την ενότητα 
γάββρων από τους ιγνιμβρίτες, NΔ των Πετρωτών. Αναγνωρίστηκε μόνο μια 
εμφάνιση του ρήγματος με την βοήθεια ενός φερτού μπλοκ ρυολίθου, που 
εντοπίσθηκε μέσα στη δομή.  

 Το Α κύριο ρήγμα της τάφρου, παράταξης 20/60 Δ, που φέρνει σε επαφή την 
Καινοζωϊκή ηφαιστειο-ιζηματογενή ακολουθία με τα μεταμορφωμένα και 
πτυχωμένα, μη-μεταλλοφόρα πετρώματα της Σειράς Μάκρης 

 Μια τοξοειδής πυριτιωμένη δομή που εκτείνεται από την Αύρα στα Α μέχρι το 
Δασάκι και το Βράχο στα Δ. 

 
5.1.2.6. Το χρυσοφόρο κοίτασμα του Περάματος 
 
Η χρυσοφόρος μεταλλοφορία του Περάματος εντοπίζεται στα ανατολικά όρια της 
τεκτονικής τάφρου της Μαρώνειας με επιφανειακή εμφάνιση που εκτείνεται σε μήκος 
περίπου 500 m και πλάτος 300 m (Σχήμα 5.1.2-2). Η χρυσοφόρος μεταλλοφορία 
φιλοξενείται κατά κύριο λόγο μέσα σε όξινο ηφαιστειακό ψαμμίτη (80% χαλαζία), 
εξαιρετικά χαμηλής αντοχής έως υψηλής αντοχής ανάλογα με το βαθμό πυριτίωσης, 
αργιλίωσης και διάκλασης. 
 
Ο ψαμμίτης είναι παχυστρωματώδης έως άστρωτος και υπέρκειται ενός συστήματος 
μερικώς έως πλήρως αργιλοποιημένων ανδεσιτικών ηφαιστειακών λατυποπαγών, 
ενδιάμεσης ως εξαιρετικά χαμηλής αντοχής. Οι ανδεσίτες συνίστανται κυρίως από 
υαλοκλαστίτες που παρουσιάζουν μικρή έως καθόλου μεταφορά και έχουν υποστεί 
επανεπεξεργασία. Η μετάβαση από το λατυποπαγές στον ψαμμίτη σηματοδοτείται από 
μια ενότητα πολύμικτου κροκαλοπαγούς, πάχους μέχρι μερικών μέτρων, με 
σποραδικούς κλάστες φελσικής και ενδιάμεσης σύστασης.  
 
Το πάχος του ηφαιστειακού ψαμμίτη μπορεί φθάνει τα 130 m με μέση κλίση 15ο προς 
Δ. Όπως συνάγεται από τις γεωλογικές τομές, ο ψαμμίτης αποτέθηκε σε ένα παλαιό 
βύθισμα, ο άξονας του οποίου έχει κατεύθυνση Β.ΒΑ και είναι υπο-παράλληλος προς 
το Α ρήγμα της τεκτονικής Τάφρου. 
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Σχήμα 5.1.2-2. Γεωλογική Τομή Περιοχής Περάματος 
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Η μεταλλοφορία του χρυσού διακρίνεται σε αυτή της φάσης με οξείδια (κύρια 
μεταλλοφορία) και σε εκείνη της φάσης των σουλφιδίων (δευτερεύουσα 
μεταλλοφορία), που υπόκειται γενικά της πρώτης. Η μεταλλοφορία του χρυσού 
επιτελέσθηκε κατά το τελευταίο στάδιο της πυριτίωσης, όταν τα χρυσοφόρα πυριτικά 
διαλύματα εισήλθαν στα πετρώματα μετά την τεκτονική καταπόνησή τους (υδραυλική 
διάρρηξη και φλεβοποίηση), τα οποία εν συνεχεία πυριτίωσαν. 
 
Στη φάση της μεταλλοφορίας με οξείδια του Λόφου του Περάματος, ο χρυσός 
απαντάται υπό την μορφή μικροσκοπικών κόκκων διαστάσεων μερικών μικρών (μm) 
και συνδέεται με χαλαζία, άργιλο και αιματίτη. Αντίστοιχα, στη φάση μεταλλοφορίας 
με σουλφίδια, ο χρυσός βρίσκεται εγκλωβισμένος με υπομικροσκοπική μορφή μέσα 
στην κρυσταλλική δομή (πλέγμα) του σιδηροπυρίτη και των τελλουριδίων χρυσού-
αργύρου και είναι δυσκατέργαστος. Ο γαληνίτης και ο σφαλερίτης, που απαντώνται 
στην ίδια φάση δεν φαίνεται να συνδέονται με τον χρυσό. Συνέπεια της ίδιας 
διαδικασίας μεταλλογένεσης είναι και η παρουσία στη φάση με σουλφίδια των ορυκτών 
εναργίτη και σταννίτη (σουλφίδια του Cu, As, Sb).  
  
Η μεταλλοφορία στους ψαμμίτες αντιπροσωπεύει ποσοστό μεγαλύτερο από το 80% της 
μεταλλοφορίας με οξείδια. Η μεταλλοφορία στα ηφαιστειακά-ανδεσιτικά λατυποπαγή 
είναι περιορισμένη στη φάση με σουλφίδια της Κύριας Ζώνης της μεταλλοφορίας και 
στο οξειδωμένο τμήμα του ανυψωμένου βόρειου μέρους του Λόφου του Περάματος. 
 
Η κυρίαρχη τεκτονική δομή στην περιοχή της μεταλλοφορίας είναι εκείνη του Α 
ρήγματος της τεκτονικής Τάφρου, παράταξης 20ο/60ο Δ, που φέρνει σε επαφή την 
Καινοζωική ακολουθία με τα παραμορφωμένα και πτυχωμένα, μη-μεταλλοφόρα μετα-
ηφαιστειακά πετρώματα της Σειράς Μάκρης. Έχουν επίσης αναγνωρισθεί τρεις 
δευτερογενείς διευθύνσεις ρηγμάτων. 
 
Εξαλλοιώσεις 
Το αρχικό στάδιο της καθολικά εκτεταμένης αργιλικής εξαλλοίωσης, που συνίσταται 
από ιλλίτη-σμικτίτη, ακολούθησε κατά θέσεις μια προχωρημένη αργιλική φάση 
πυριτίου-σιδηροπυρίτη. Η μεταλλοφόρος ακολουθία χαρακτηρίζεται από έντονη 
πυριτίωση, που ελέγχεται λιθολογικά και τεκτονικά. Οι μεταλλοφόροι ψαμμίτες 
χαρακτηρίζονται, επίσης, από διαποτιστική πυριτίωση και ανάπτυξη κοιλοτήτων και 
κενών που πληρώνονται από βαρύτη ή καολινίτη. Ο βαρύτης εμφανίζεται στους 
ψαμμίτες υπό μορφή μικρών δεσμών από ευδιάκριτους λεπιδωτούς κρυστάλλους. Τα 
ανδεσιτικά λατυποπαγή χαρακτηρίζονται από αργιλικούς εξαλλοιωμένους κλάστες που 
περιβάλλονται από διαποτισμένη πυριτιωμένη μάζα.  
 
Η υπεργενετική εξαλλοίωση έχει επηρεάσει τα ανώτερα στρώματα του ψαμμίτη, που 
είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός πορώδους αμμώδους ιστού. Στο υλικό αυτό οι 
περιεκτικότητες σε χρυσό είναι συστηματικά υψηλότερες. 
 
Αποθέματα 
Συνεπώς με τα αποθέματα του χρυσοφόρου κοιτάσματος Περάματος διευκρινίζεται ότι 
η φάση με σουλφίδια έδωσε χαμηλές ανακτήσεις χρυσού στις δοκιμές της απ’ ευθείας 
κυάνωσης μετά από λειοτρίβηση, γεγονός που μαρτυρεί ότι ο χρυσός της φάσης με 
σουλφίδια είναι δυσκατέργαστος. Συνεκτιμώντας το υψηλό κόστος της μεταλλουργικής 
κατεργασίας των δυσκατέργαστων χρυσοφόρων μεταλλευμάτων, η φάση με σουλφίδια, 
του κοιτάσματος του Περάματος, δεν παρουσιάζει υπό τις παρούσες συνθήκες 
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τεχνικοοικονομικό ενδιαφέρον. Συνεπώς η χρυσοφόρος μεταλλοφορία της φάσης με 
σουλφίδια, που γενικά υπόκειται εκείνης με οξείδια, δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως 
μεταλλεύματα και δεν περιλαμβάνεται στα γεωλογικά και μεταλλευτικά αποθέματα που 
δίνονται κατωτέρω. 
 
Τα βέβαια μεταλλευτικά αποθέματα της φάσης με οξείδια (οξειδωμένο μετάλλευμα) 
του χρυσοφόρου κοιτάσματος του Περάματος υπολογισμένα για τις παρούσες 
τεχνικοοικονομικές συνθήκες με υπαίθρια εκμετάλλευση και οριακή περιεκτικότητα 1,0 
g Au/t εκτιμώνται σε: 9.378 kt μέσης περιεκτικότητας 3,20 g Au/t. 
 
5.1.2.7. Σεισμικότητα 
 
Είναι γνωστό, ότι η περιοχή της Θράκης, που ανήκει στη γεωτεκτονική μάζα της 
Ροδόπης, έχει υποστεί ορογενετικά φαινόμενα κατά τον Παλαιοζωικό και έχει 
σταθεροποιηθεί από την άποψη περαιτέρω ορογενετικών φαινομένων. Για το λόγο αυτό 
και οι σεισμοί είναι γενικά σπάνιοι και όχι μεγάλου μεγέθους. 
 
Όσον αφορά στη σεισμικότητα της περιοχής, στοιχεία αντλήθηκαν από το γεωδυναμικό 
Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και δίδονται αναλυτικά στο 
Παράρτημα ΙΙ. Τα δεδομένα αφορούν σε σεισμούς μεγέθους ≥ 4,5 Richter που 
σημειώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή, κατά την περίοδο από το 1917 έως το Νοέμβριο 
του 1999. Τα σεισμολογικά δεδομένα πριν από το 1917 εκτιμώνται με βάση ιστορικά 
στοιχεία για τις συνέπειες των σεισμών. Στον Πίνακα 5.1.2-1 παρουσιάζεται η 
συχνότητα των σεισμών συναρτήσει του μεγέθους κατά την χρονική περίοδο 1917 
(χρονιά που εγκαταστάθηκε ο πρώτος σεισμογράφος στην Ελλάδα) έως το 1999 
(Νοέμβριος), ενώ στο Σχήμα 5.1.2-3 δίνονται οι επί χάρτου πληροφορίες σχετικά με τα 
επίκεντρα, το μέγεθος και το βάθος των παραπάνω σεισμών. 
 

Πίνακας 5.1.2-1. Συχνότητα σεισμών συναρτήσει μεγέθους για την περίοδο 1917-
1998 στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης και σε ακτίνα 100 km από το σημείο με 

συντεταγμένες 40ο54’ Β και 25ο38’ Α 
Μέγεθος σε κλίμακα 

Richter 
Πλήθος σεισμών % 

Ms ≥ 7.0 8 1.3 
7.0 > Ms ≥ 6.5 8 1.3 
6.5 > Ms ≥ 6.0 15 2.4 
6.0 > Ms ≥ 5.5 48 7.8 
5.5 > Ms ≥ 5.0 136 22.0 
5.0 > Ms ≥ 4.5 403 65.2 

Total 618 100.0 
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Μέγεθος 

Σχήμα 5.1.2-3. Επίκεντρα και βάθη σεισμών μεγέθους > 4 Richter 
 
Για την περίοδο από το 1917-1999 και με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, ο μεγαλύτερος 
σεισμός σημειώθηκε στις 18/03/1953 σε οριζόντια απόσταση 210km περίπου από την 
υπό μελέτη περιοχή, με επίκεντρο στην περιοχή Ν-ΝΔ της Κωνσταντινούπολης και ΝΑ 
της Χερσονήσου της Καλλίπολης και μεγέθους 7,4 Richter. Σε απόσταση μικρότερη 
των 30km σημειώθηκαν 7 σεισμικά περιστατικά με μέγεθος από 4,5 έως 4,8 Richter. 
Ο πλησιέστερος στην υπό μελέτη περιοχή σεισμός σημειώθηκε το 1978 (21/10), σε 
απόσταση 4km, με επίκεντρο στην περιοχή της Μεσημβρίας και μέγεθος 4,5 Richter. 
 
Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις αλλά και από το γεγονός ότι οι περισσότεροι 
σεισμοί έχουν την εστία τους στο θαλάσσιο χώρο του Θρακικού πελάγους, συνάγεται 
το συμπέρασμα, ότι στο χώρο του Έργου ο κίνδυνος από σεισμούς είναι γενικά μικρός. 
 
5.1.2.8. Γεωτεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Τα στοιχεία που παρατίθενται στη συνέχεια βασίζονται σε μία σειρά από γεωτεχνικές 
μελέτες που εκπονήθηκαν από τις εταιρείες: 
 LASOURCE, France 
 GOLDER ASSOCIATES Ltd., UK 
 
Οι σχετικές γεωτεχνικές μελέτες που εκπονήθηκαν είναι οι εξής: 
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Σχήμα 5.1.2-4. Θέσεις γεωτεχνικών γεωτρήσεων και γεωτρήσεων αποκλεισμού μεταλλοφορίας 
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 Γεωτεχνική Μελέτη για την εξορυσσιμότητα του μεταλλεύματος και των στείρων 
στο υπαίθριο μεταλλείο, Νοέμβριος 1998. 

 Γεωτεχνική Μελέτη ευστάθειας των πρανών της εκσκαφής στο υπαίθριο μεταλλείο, 
Ιανουάριος 1999. Γεωτεχνική Μελέτη για τις προτεινόμενες θέσεις εγκατάστασης 
του εργοστασίου χρυσού. 

 
Για το σκοπό αυτό εντός του 1998 πραγματοποιήθηκαν από την GOLDER 
ASSOCIATES Ltd. 6 γεωτεχνικές γεωτρήσεις στην περιοχή του υπαίθριου μεταλλείου 
(PG01 έως, PG06). Παράλληλα αξιολογήθηκαν από την GOLDER και οι μεταλλευτικές 
ερευνητικές γεωτρήσεις PD01 έως PD76 που πραγματοποίησαν τα ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ 
ΘΡΑΚΗΣ στην περιοχή του υπαίθριου μεταλλείου. Από τα ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ 
πραγματοποιήθηκαν επίσης 8 γεωτεχνικές γεωτρήσεις και γεωτρήσεις αποκλεισμού 
μεταλλοφορίας στην περιοχή του χώρου απόθεσης αφυγραμένων τελμάτων και επτά 
γεωτρήσεις αποκλεισμού μεταλλοφορίας στην περιοχή του εργοστασίου. 
 
Οι θέσεις αυτών των γεωτρήσεων παρουσιάζονται στο χάρτη του Σχήματος 5.1.2-4. 
Ακολούθως συνοψίζονται τα κυριότερα συμπεράσματα, που προέκυψαν από την 
παραπάνω γεωτεχνική έρευνα στην άμεση περιοχή του Έργου. 
 
Περιοχή υπαίθριου Μεταλλείου 
Οι γεωτεχνικές έρευνες που έγιναν στη θέση που πρόκειται να αναπτυχθεί το υπαίθριο 
μεταλλείο είχαν σκοπό την εκτίμηση της ευστάθειας των σχεδιαζόμενων πρανών της 
εκμετάλλευσης και εκτίμησης της εξορυσσιμότητας του μεταλλεύματος και των 
στείρων με τη χρήση μηχανικών μέσων. Τα αποτελέσματα από πλευράς ευστάθειας 
πρανών της προγραμματιζόμενης υπαίθριας εκμετάλλευσης έδειξαν ότι: 
 Οι βαθμίδες στο δυτικό πρανές του μεταλλείου θα διαμορφωθούν εντός ψαμμίτη 

και στο ανατολικό εντός ηφαιστειακών λατυποπαγών. Η κλίση των πρανών θα 
διαμορφωθεί μεταξύ 28ο και 37,5ο, ενώ το μέγιστο ύψος βαθμίδας δε θα ξεπερνά τα 
15 m. 

 Λόγω των χαμηλών μηχανικών χαρακτηριστικών των γεωλογικών σχηματισμών 
εντός των οποίων θα ορυχθεί η υπαίθρια εκμετάλλευση αναμένεται να εμφανιστεί 
διάβρωση και χαλάρωση των πετρωμάτων που θα εκτεθούν στις ατμοσφαιρικές 
συνθήκες. Για το λόγο αυτό προβλέπονται να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα 
συντήρησης και αποστράγγισης των βαθμίδων. 

 
Από την αξιολόγηση των παραπάνω δεδομένων και από τα αποτελέσματα των 
εργαστηριακών δοκιμών προέκυψε το συμπέρασμα ότι το 60% των πετρωμάτων θα 
εξορυχθεί με χρήση εκρηκτικών υλών, το 10% με μηχανική άροση και το 30%. με 
μηχανική εκσκαφή με συνήθη εκσκαπτικό εξοπλισμό. 
 
Περιοχή εργοστασίου 
Η περιοχή εντοπίζεται στο ανατολικό τμήμα του δυτικού κλάδου του Παλιορρέματος. 
Στόχος της γεωτεχνικής έρευνας αποτέλεσε ο προσδιορισμός των επικρατουσών 
συνθηκών από πλευράς θεμελίωσης του εργοστασίου κατεργασίας. Τα αποτελέσματα 
της επιτόπιας έρευνας και των εργαστηριακών δοκιμών κατέδειξαν τα ακόλουθα: 
 Το πάχος της φυτικής γης κυμαίνεται μεταξύ 0,1 και 0,3 m. 
 Ακολουθεί μανδύας σαθρών πετρωμάτων (από αργίλους, ιλύες, άμμο, χάλικες, 

λατύπες και κροκάλες) προερχόμενος γενικώς από την αποσάθρωση (οξείδωση) του 
στερεού υποβάθρού (ηφαιστειακά λατυποπαγή και τόφφοι). Ο βαθμός 
αποσάθρωσης ποικίλει με το βάθος και το είδος του πετρώματος. 
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 Γενικά το πάχος της ζώνης οξείδωσης αυξάνεται κοντά στα πρανή της κοιλάδας, 
όπου αναμένεται μεγαλύτερη αυξομείωση και βάθος στάθμης υπογείων νερών. 

 Σε μικρό βάθος από την επιφάνεια εντοπίστηκαν σταθερά έως σκληρά πετρώματα 
των οποίων η αντοχή αυξάνεται με το βάθος. Σε βάθη από 7 m έως 10 m περίπου οι 
τόφφοι και τα ηφαιστειακά λατυποπαγή παρουσιάζουν αυξημένη αντοχή και 
σκληρότητα. 

 Η in situ διαπερατότητα των πετρωμάτων ποικίλει μεταξύ 6.5x10-6 m/sec και 
2.8x10-8 m/sec, αναλόγως του είδους του πετρώματος και του βαθμού 
αποσάθρωσής του. Οι πιο χαμηλές τιμές παρουσιάζονται μεταξύ των 
αργιλοποιημένων υλικών που εντοπίζονται πιο κοντά στην επιφάνεια του εδάφους. 

 Οι άργιλοι, και άμμοι/ιλύες παρουσιάζουν μεγάλη διακύμανση ως προς την 
πλαστικότητα, αναλόγως του πετρώματος προέλευσης και βαθμού αποσάθρωσης. 
Γενικά, η πλαστικότητα των υλικών αυτών ποικίλει από ενδιάμεσες έως εξαιρετικά 
υψηλές τιμές.  

 
Οι παραπάνω διαπιστώσεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η αντοχή των πετρωμάτων 
θεμελίωσης είναι επαρκής για τις απατήσεις της κατασκευής του εργοστασίου 
επεξεργασίας. 
 
Περιοχή χώρου απόθεσης αφυγραμένων τελμάτων 
Στην προτεινόμενη περιοχή απόθεσης τελμάτων διενεργήθηκαν οκτώ ερευνητικές 
γεωτρήσεις, ενώ πραγματοποιήθηκε και περιορισμένη γεωτεχνική έρευνα του χώρου 
θεμελίωσης του κύριου αναχώματος από την εταιρεία GOLDER τον Ιούνιο του 2009. Η 
έρευνα περιλάμβανε οπτική επιθεώρηση του χώρου και διάνοιξη δύο δοκιμαστικών 
τομών. Η περιοχή αποτελείται σχεδόν στο σύνολό της από χλωριτικούς σχιστόλιθους 
μέτριας αντοχής με ελαφριά φαινόμενα διάβρωσης κυρίως στα πρανή της λεκάνης. Οι 
σχιστόλιθοι επικαλύπτονται κατά τόπους από λεπτά στρώματα φυτικής γης πάχους 50-
300 mm, που φτάνει μέχρι και 1,5 m στα κατώτερα μέρη της κοιλάδας. 
 
Με βάση τα αποτελέσματα των ερευνητικών γεωτρήσεων αλλά και της οπτικής 
επιθεώρησης του χώρου, δεν τίθεται θέμα ευστάθειας για τα περιμετρικά αναχώματα 
του χώρου απόθεσης, αφού θα εδράζονται σε συμπαγείς ικανοποιητικής αντοχής 
σχιστόλιθους. 
 
Κατά το στάδιο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων προβλέπεται η εκπόνηση 
λεπτομερέστερης γεωτεχνικής και γεωχημικής μελέτης για την αξιολόγηση των 
σχιστολίθων που συναντώνται στην περιοχή και που θα αποτελέσουν το υλικό 
κατασκευής των αναχωμάτων του χώρου αποθεσης αφυγραμένων τελματων. 
 
5.1.3. Εδαφολογικά χαρακτηριστικά 
 
Τα όσα εκτίθενται κατωτέρω βασίζονται σε ορισμένα γενικά στοιχεία που είναι γνωστά 
για τα όξινα πυριγενή εδάφη του Ελληνικού χώρου και σε στοιχεία που προέρχονται 
από εδαφολογικές μελέτες που έχουν γίνει στην ευρύτερη περιοχή του Έργου σε 
παρόμοια πετρώματα. 
 
Η γνώση των φυσικοχημικών και πεδογενετικών χαρακτηριστικών του εδάφους είναι 
απαραίτητη, τόσο για την ολοκληρωμένη περιγραφή και ανάλυση των περιβαλλοντικών 
παραμέτρων της περιοχής, όσο και για την εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον 
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από τις δραστηριότητες του Έργου και στο σχεδιασμό της αποκατάστασης των χώρων 
που θα διαταραχθούν από τις δραστηριότητες αυτές. 
 
Τα εδάφη της περιοχής επέμβασης προέρχονται από όξινα πυριγενή πετρώματα. 
Συνήθως τα εδάφη αυτά είναι πηλώδους ή αργιλοπηλώδους υφής, πλούσια σε κάλιο και 
σχετικά φτωχά σε άλλα κατιόντα. Ένα επιπλέον στοιχείο που αφορά τα εδάφη της 
περιοχής (επί παρόμοιων πετρωμάτων) είναι η πιθανή σημαντική έλλειψη εκχυλίσιμου 
φωσφόρου. 
 
Περιοχή λόφου Περάματος 
Η περιοχή αυτή, χαρακτηρίζεται από ήπιο ανάγλυφο, χωρίς έντονες διαφοροποιήσεις 
μεταξύ κοίλων και κυρτών τμημάτων, ενώ οι κλίσεις των εδαφών του λόφου 
κυμαίνονται γύρων στο 2-5% και σπάνια ξεπερνούν το 30%. 
 
Από την άποψη ορισμένων πολύ βασικών και γενικών εδαφικών χαρακτηριστικών, η 
περιοχή αυτή διαιρείται σε δύο χώρους: 
 Ο πρώτος περιλαμβάνει το υψηλότερο τμήμα του λόφου του Περάματος, άνω της 

ισοϋψούς των 240 m περίπου, καθώς και το ραχιαίο προς Β τμήμα του ίδιου λόφου. 
Το υψηλότερο τμήμα του λόφου του Περάματος, κυριαρχείται από βραχώδεις 
εξάρσεις, ενώ το έδαφος μεταξύ των εξάρσεων αυτών, φτάνει σε βάθος 30-50 cm 
περίπου, χαρακτηριζόμενο από κατατομές του τύπου Ah/Az/C/R κατατομής. Στα 
εδάφη αυτά, ο Β ορίζοντας φτάνει, συνήθως, σε βάθος που κυμαίνεται από 60-100 
cm, ενώ ο υποκείμενος ορίζοντας, είτε έχει σαφή χαρακτήρα C ορίζοντα, είτε 
αποτελείται από ημιαποσαθρωμένο μητρικό υλικό το οποίο επιτρέπει τη διείσδυση 
ριζών τουλάχιστον ως τα 80-100 cm. 

 Ο δεύτερος περιλαμβάνει το Ν ραχιαίο τμήμα του λόφου Περάματος. Σε πολύ λίγες 
μόνο θέσεις του χώρου αυτού, εμφανίζονται υποβαθμισμένα εδάφη. Ah/C/R 
κατατομής, με πάχος Αh ορίζοντα 20-25 cm περίπου. 

 
Περιοχή χώρου απόθεσης αφυγραμένων τελμάτων 
Η περιοχή αποτελείται σχεδόν στο σύνολό της από χλωριτικούς σχιστόλιθους μέτριας 
αντοχής με ελαφριά φαινόμενα διάβρωσης κυρίως στα πρανή της λεκάνης. Οι 
σχιστόλιθοι επικαλύπτονται κατά τόπους από λεπτά στρώματα φυτικής γης πάχους 50-
300 mm, που φτάνει μέχρι και 1,5 m στα κατώτερα μέρη της κοιλάδας. 
 
5.1.4. Υδατικοί πόροι 
 
H περιοχή μελέτης ανήκει στο Υδατικό Διαμέρισμα Θράκης, με έκταση 11.177 km2. 
Αρμόδια αρχή για την προστασία των υδατικών πόρων των λεκανών απορροής του 
διαμερίσματος είναι η Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης, με έδρα την Καβάλα. Οι κύριες υδρολογικές λεκάνες του διαμερίσματος 
είναι οι λεκάνες του Έβρου, Νέστου, Φιλιούρη και Ξηρορέματος (Κομψάτου). 
Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για λογαριασμό 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με αντικείμενο 
«Κατάρτιση του Μεσοχρόνιου Προγράμματος Προστασίας και Διαχείρισης του 
Υδατικού Δυναμικού της Χώρας» η διαθεσιμότητα των επιφανειακών νερών καλύπτει 
τη σημερινή ζήτηση στο υδατικό διαμέρισμα, αν και εμφανίζονται ελλείμματα σε 
ορισμένες περιοχές, ενώ θα πρέπει να διερευνηθούν οι δυνατότητες εκμετάλλευσης των 
υπόγειων αποθεμάτων και συγκεκριμένα των καρστικών υδροφορέων.  
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Σημειώνεται επίσης ότι η περιοχή μελέτης δεν εντάσσεται στις κύριες υδρολογικές 
λεκάνες του υδατικού διαμερίσματος, αφού στην περιοχή μεταξύ του Δέλτα του Έβρου 
και του ποταμού Φιλιούρη δεν υπάρχουν σημαντικά υδατορέματα. 
 
5.1.4.1. Υδρολογία 
 
Τα στοιχεία και οι πληροφορίες για τους υδατικούς πόρους της περιοχής μελέτης 
αντλήθηκαν από τη σχετική «Μελέτη Βάσης Υδατικών Πόρων» που εκπονήθηκε για 
λογαριασμό των «ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε.» από τις ΕΝVECO A.E. - 
ECHMES ΕΠΕ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο της Θράκης. 
 
Η υδρολογική λεκάνη απορροής του Έργου βρίσκεται 20 km Δ της Αλεξανδρούπολης 
και καταλαμβάνει έκταση 17,5 km2. Έχει σχήμα σφηνοειδές και καταλαμβάνεται από 
επιμήκεις λόφους με υψόμετρο από 250 έως 300 m. Η εν λόγω λεκάνη διαρρέεται από 
Β προς Ν από το ρέμα Παλιόρρεμα, που εκβάλλει στο Θρακικό Πέλαγος, προς τα Δ του 
αρχαιολογικού χώρου της Μεσημβρίας. Ο υδροκρίτης της λεκάνης απορροής ορίζεται: 
 Προς τα Δ από τα υψώματα Πύργος, Χριστιανός και τον μικρό λόφο κοντά στον 

οικισμό των Πετρωτών. 
 Προς Β από το ύψωμα Παλιούρια και από τους λόφους κοντά στους οικισμούς 

Πέραμα και Κόμαρος. 
 Προς Ν και ΝΑ από τα υψώματα Βελόνα, Λογγοφωλιά, Κορυφή και Ραχίδα. 
 
Ο παραπάνω υδροκρίτης διαχωρίζει την λεκάνη απορροής του Έργου: 
 Προς Δ ,από τη λεκάνη απορροής του ρέματος Γυαλού. 
 Προς Β, από την λεκάνη απορροής του ποταμού Φιλιούρη. 
 Προς Α και ΝΑ, από τις λεκάνες απορροής των ρεμάτων Βαθύρρεμα και 

Κακόρρεμα 
 
Το υδρογραφικό δίκτυο της λεκάνης απορροής έχει δενδριτική μορφή με ανώμαλες 
διακλαδώσεις. Το πιο σημαντικό ρέμα της λεκάνης απορροής είναι το Παλιόρρεμα με 
μήκος 8,9km. Οι δευτερεύοντες κλάδοι του αποστραγγίζουν το Α τμήμα της λεκάνης, 
με επικρατούσα διεύθυνση από Α προς Δ. Οι δύο κύριοι κλάδοι του Παλιορρέματος 
έχουν μήκος 4,5 και 2,6km αντιστοίχως, ενώ το συνολικό μήκος του υδρογραφικού 
δικτύου του ανέρχεται σε 97,4km. 
 
Η πυκνότητα του υδρογραφικού δικτύου, που είναι ο λόγος του μήκους προς την 
επιφάνεια της λεκάνης απορροής του, ανέρχεται σε 5,6 km/km2. Ο λόγος αυτός είναι 
δηλωτικός του εποχιακού χαρακτήρα της απορροής στις μικρές υπολεκάνες της 
περιοχής. Η μέση κλίση του Παλιορρέματος κυμαίνεται από 1,9 έως 2,4% και φθάνει 
μέχρι 2,9% κοντά στο προς Β όριο του. Οι εν λόγω κλίσεις καταδεικνύουν την ύπαρξη 
σημαντικής επιφανειακής απορροής ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων, κατά τις 
περιπτώσεις καταρρακτώδους βροχής, στη διάρκεια του χειμώνα και της άνοιξης, που 
είναι χαρακτηριστικές του ημίξηρου Μεσογειακού κλίματος της περιοχής. Ειδικότερα 
όταν το ύψος βροχόπτωσης υπερβαίνει τα 50 mm/d η απορροή έχει χειμαρρικό 
χαρακτήρα. Την υπόλοιπη υγρή περίοδο η επιφανειακή κατείσδυση είναι σημαντική αν 
και η πραγματική κατείσδυση εκτιμάται ότι είναι της τάξεως του 5-10%. Η απορροή 
συμβάλλει αμέσως ή εμμέσως στην τροφοδοσία-φόρτιση των υδροφορέων της περιοχής 
ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες. 
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Υδρολογικό ισοζύγιο 
Ιδιαίτερης σημασίας για την υδρολογία μιας περιοχής είναι η θεώρηση του 
υδρολογικού ισοζυγίου, το οποίο αποτελεί την ποσοτική έκφραση της ισορροπίας 
ανάμεσα στον συνολικό όγκο νερού, που εισρέει και εκρέει σε μία υδρολογική λεκάνη 
σε μία ορισμένη χρονική στιγμή. Η επαρκής γνώση του υδρολογικού ισοζυγίου 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την σωστή διαχείριση των νερών της περιοχής. 
Για την αξιοπιστία του θα πρέπει να μετρηθούν, όπου αυτό είναι δυνατόν, ή να 
εκτιμηθούν, η θερμοκρασία, τα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα, η πραγματική 
εξατμισοδιαπνοή και η επιφανειακή απορροή. Οι σχετικές πληροφορίες σχετικά με την 
θερμοκρασία και το ύψος των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων για την περιοχή 
ενδιαφέροντος δίνονται στις προηγούμενες παραγράφους. 
 
Εξατμισοδιαπνοή 
Η ορθή γνώση της εξατμισοδιαπνοής συνιστά μια επιπλέον παράμετρο στην διαδικασία 
της διερεύνησης των υπόγειων υδροφόρων συστημάτων, διότι άμεσα ή έμμεσα 
παρεμβαίνει δραστικά και επηρεάζει την πορεία του ισοζυγίου των υπόγειων νερών.  
 
Η εξατμισοδιαπνοή εξαρτάται κυρίως από τους μετεωρολογικούς παράγοντες, την 
διαθέσιμη εδαφική υγρασία, το υπόγειο νερό και από τον τύπο του εδάφους και της 
βλάστησης. Η πορεία της μέσα στο έτος παραμένει σχεδόν η ίδια από έτος σε έτος. 
Είναι μικρή κατά τη διάρκεια του χειμώνα, αυξάνει ραγδαία την άνοιξη, φθάνει την 
μέγιστη τιμή της γενικά τον Ιούλιο και μειώνεται ραγδαία κατά το φθινόπωρο με το 
τέλος της βλαστητικής περιόδου. Η εξατμισοδιαπνοή είναι συχνά μεγαλύτερη από τις 
βροχοπτώσεις κατά τους θερινούς μήνες και σημαντικά μικρότερη από αυτές τον 
χειμώνα, καθώς και κατά τους δύο πρώτους μήνες της άνοιξης. Γενικά κατά την 
περίοδο Δεκεμβρίου-Μαρτίου οι αλλαγές στην εξατμισοδιαπνοή όπως και στην 
εδαφική υγρασία είναι πάρα πολύ μικρές. 
 
Για την προσέγγιση της πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (Etr) στην περιοχή Περάματος 
χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος THORNTHWAITE & MATHER (1975), η οποία 
στηρίζεται στον υπολογισμό των μηνιαίων τιμών της δυναμικής εξατμισοδιαπνοής 
(Etp) με τη μέθοδο THORNTHWAITE. Οι σχετικοί υπολογισμοί της πραγματικής 
εξατμισοδιαπνοής (Etr) αναφέρονται στα στοιχεία του Μ.Σ. Αλεξανδρούπολης στην 
περίοδο 1951-1996, αλλά και στην ξηρή περίοδο μετά το 1981. Στηρίχθηκαν στην 
υπόθεση, ότι η υδατοϊκανότητα του εδάφους της περιοχής (S), δηλαδή η ικανότητά του 
σε κατακράτηση νερού είναι της τάξεως των 100 mm. Οι μέσες τιμές κατά μήνα και 
έτος για την περιοχή μελέτης του Έργου συνοψίζονται στον Πίνακα 5.1.4-1. 
 

Πίνακας 5.1.4-1. Μέσες τιμές πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (Etr) σε mm κατά 
μήνα και έτος για την περιοχή Έργου (1951-1996) με τη μέθοδο 

THORNTHWAITE & MATHER 
 Ιαν. Φεβ. Μαρ. Απρ. Μάι. Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπτ. Οκτ. Νοέμ. Δεκ. Έτους (ETr/P)% 

1951-96 3,1 3,6 8,9 23,8 47,6 62,2 48,6 26,1 28,6 24,4 10,9 5,6 293,3 52,8% 
1981-96 3,1 3,1 8,9 24,0 46,7 59,2 48,1 23,9 18,8 24,0 9,6 5,0 274,7 58,9% 

 
Μέσο ετήσιο Ισοζύγιο Νερού για υδρολογική λεκάνη Παλιορρέματος 
Το πλεόνασμα νερού, που εκφράζει την ποσότητα νερού που αντιστοιχεί στις 
διαδικασίες της επιφανειακής απορροής και της κατείσδυσης υπολογίζεται από την 
διαφορά μεταξύ των σχετικών τιμών του ύψους των ατμοσφαιρικών κατακρημνι-
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σμάτων και της πραγματικής εξατμισοδιαπνοής υπολογισμένης με την προσεγγιστική 
μέθοδο THORNTHWAITE & MATHER.  
 
Θεωρώντας ότι η επιφάνεια της λεκάνης απορροής του Παλιορρέματος ανέρχεται σε 
17,5 km2, το μέσο ετήσιο ισοζύγιο για τις περιόδους 1951-1996 και 1981-1996 δίνονται 
στον Πίνακα 5.1.4-2. 
 

Πίνακας 5.1.4-2. Μέσο ισοζύγιο νερού για λεκάνη απορροής Παλιορρέματος 
(17,5 km2) 

Περίοδος 
1951 - 1996 1981 - 1996 

m3/y % m3/y % 

Νερό ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων 
9.720 

(555,2mm) 

100,0 8.160 

(466,3mm) 

100,0 

Νερό πραγματικής εξατμισοδιαπνοής 
5.130 

(293,3mm) 

52,8 4.810 

(274,7mm) 

58,9 

Νερό επιφανειακής απορροής και 
κατεισδύσεων 

4.580 

(261,9mm) 

47,2 3.350 

(191,6mm) 

41,1 

 
5.1.4.2. Υδρογεωλογία 
 
Η ευρύτερη περιοχή του Έργου βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της τεκτονικής 
τάφρου της Μαρώνειας, που έχει διεύθυνση Β-Ν. Η γεωλογική της δομή της είναι 
ιδιαίτερα σύνθετη. Συνίσταται από τα μεταμορφωμένα Μεσοζωικά πετρώματα της 
Περιροδοπικής Ζώνης της Ροδόπης (Σειρά Μάκρης), την ενότητα των ηφαιστειο-
ιζηματογενών πετρωμάτων του Τριτογενούς και από τα ιζήματα του Τεταρτογενούς. Οι 
βασικές υδρογεωλογικές ενότητες στην άμεση περιοχή είναι: 
 Τα μεταμορφωμένα πετρώματα της σειράς Μάκρης. 
 Τα ιζηματογενή πετρώματα του μέσου Μειόκαινου. 
 Τα ηφαιστειακά (πυροκλαστικά) πετρώματα του ανώτερου Μειόκαινου. 
 
Μεταμορφωμένα πετρώματα σειράς Μάκρης 
 
Σειρά σχιστολίθων  
Στην περιοχή μελέτης οι σχιστόλιθοι της σειράς Μάκρης αποτελούνται από 
ασβεστούχους σχιστόλιθους και πρασινοσχιστόλιθους. Οι υδροφορείς των πετρωμάτων 
αυτών εντοπίζονται σε συστήματα κατακλάσεων και μικρορωγματώσεων σε διάφορα 
βάθη. Συνήθως συναντώνται σε βάθη πάνω από 120 m από την επιφάνεια του εδάφους 
σε διαδοχικές παράλληλες ζώνες με παράταξη Α-Δ, καθώς και βορειότερα της περιοχής 
μελέτης σε βάθη κάτω από 80 m. Μερικές φορές το δυναμικό της παροχής τους σε νερό 
άντλησης είναι σημαντικό. Οι υδρογεωτρήσεις που έχουν διανοιχθεί σ’ αυτούς τους 
σχηματισμούς δίνουν αρχικά παροχές από 10 έως 150 m3/h. Στη διάρκεια όμως του 
χρόνου, λόγω υπεράντλησης η παροχή τους μειώνεται συνεχώς. Το δυναμικό της 
παροχής τους κυμαίνεται από 50 έως 70 m3/h, με ειδική παροχή 2,5 έως 3,5 m3/h/m και 
μεταβιβαστικότητα (Τ) από 10-3 έως 10-4 m2/s. 
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Κοντά στους οικισμούς Περάματος και Κόμαρου αναπτύσσεται ένας, περιορισμένου 
δυναμικού, υδροφόρος ορίζοντας εντός της ζώνης αποσαθρώσεως των σχιστολίθων της 
περιοχής και των ασυνεχειών τους. Ο εν λόγω υδροφορέας αξιοποιείται με πηγάδια 
βάθους έως και 10m, περιορισμένου όμως δυναμικού. 
 
Μάρμαρα 
Το ΙΓΜΕ πραγματοποίησε προσφάτως γεώτρηση στα μάρμαρα της σειράς Μάκρης, 
στην περιοχή που βρίσκεται 2 km ΒΑ από τα Δίκελα. Οι σχετικές δοκιμές άντλησης 
έδωσαν αξιόλογα αποτελέσματα από πλευράς παροχής άντλησης του καρστικού 
υδροφορέα. Στην περιοχή μελέτης και ανατολικά του ρέματος Παλιόρρεμα τα εν λόγω 
μάρμαρα παρουσιάζουν σημαντικές επιφανειακές εμφανίσεις για τον εντοπισμό σ’ αυτά 
υδροφορέα με αξιόλογο δυναμικό. Οι παράγοντες που συνηγορούν στην εν λόγω 
εκτίμηση είναι: 
 Η παρουσία χαλαζιτών. 
 Η τεκτονική δομή της περιοχής, που χαρακτηρίζεται από την παρουσία του 

αντικλίνου Αλεποφωλιάς- Ραχίδας με τα μάρμαρα στον πυρήνα του. Η εν λόγω 
τεκτονική δομή συμβάλλει στη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών άντλησης, έναντι 
του κινδύνου εισχώρησης θαλασσινού νερού εντός του υδροφορέα. 

 
Ιζηματογενή πετρώματα Μέσου Ηωκαίνου 
Οι ιζηματογενείς σχηματισμοί των νουμμουλιτικών ασβεστολίθων εμφανίζονται σε 
διάφορα βάθη, κατακερματισμένοι και καρστικοποιημένοι. Στις περιοχές όπου 
εμφανίζονται ιδιαίτερα τεκτονισμένοι και καρστικοποιημένοι, το δυναμικό τους σε 
παροχή νερού άντλησης κυμαίνεται από 100 έως 130 m3/h, με ειδική παροχή 1έως 
3,5 m3/h/m. Θα πρέπει όμως, να σημειωθεί ότι οι νουμμουλιτικοί ασβεστόλιθοι αν και 
διαθέτουν αξιόλογο δυναμικό παρουσίας υπόγειων νερών, εντούτοις η ανάπτυξη των 
υδροφορέων τους περιορίζεται λόγω τεκτονικών φαινομένων. 
 
Στην περιοχή μελέτης του Έργου οι ιζηματογενείς σχηματισμοί των νουμμουλιτικών 
ασβεστολίθων, που απαντώνται στα Δ του ρέματος Παλιόρρεμα, είναι σχετικά 
εξαπλωμένοι. Αναμένεται η παρουσία σ’ αυτούς υδροφορέα, του οποίου όμως το 
δυναμικό δεν έχει μέχρι τώρα διερευνηθεί δεόντως. 
 
Τα ηφαιστειακά (πυροκλαστικά) πετρώματα του ανώτερου Μειόκαινου. 
Το υδρολογικό καθεστώς των ηφαιστειακών πετρωμάτων της ευρύτερης περιοχής 
(πυροκλαστικός υδροφορέας), που αποτελούνται κυρίως από ανδεσίτες, δακίτες-
ανδεσίτες ή ηφαιστειακούς τόφφους, του Ανώτερου Ηώκαινου, δεν έχει διερευνηθεί 
συγκριτικά με άλλους λιθολογικούς τύπους. Η διαπερατότητά τους εκτιμάται ότι είναι 
δευτερεύουσα και συνεπώς οι υδροφορείς τους εντοπίζονται σε ζώνες ρηγμάτων. Οι 
σχετικές παροχές τους σε άντληση νερού ποικίλουν από θέση σε θέση και φθάνουν 
μέχρι 90 m3/h. Η μεταβιβαστικότητα τους (Τ) κυμαίνεται από 1,5*10-3 έως 6,6*10-3 

m2/s και ο συντελεστής υδροχωρητικότητας από 1,45*10-3 έως 8,76*10-4, ενώ η ειδική 
παροχή τους βρίσκεται μεταξύ των ορίων 0,2 έως 4,2 m3/h/m.  
 
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι στην ευρύτερη περιοχή του Έργου έχει εντοπισθεί 
πυροκλαστικός υδροφορέας στις περιοχές Λεύκες και Γερακίνα ΒΔ του Περάματος, 
από όπου υδρεύονται ο δήμος Σαπών και χωριά της περιοχής. Αντίθετα, στην περιοχή 
της μεταλλοφορίας του Έργου δεν εντοπίσθηκε υδροφόρος ορίζοντας στις σχετικές 
ερευνητικές γεωτρήσεις που έγιναν, βάθους μέχρι 250 m, λόγω της υδροθερμικής 
εξαλλοίωσης που έχουν υποστεί τα εν λόγω εκρηξιγενή πετρώματα.  
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Συνεπώς, για τον εντοπισμό υπόγειου υδροφορέα προσφέρονται οι ηφαιστειακοί 
σχηματισμοί που εκτείνονται ΒΔ του Περάματος, όπου από μακροσκοπικές 
παρατηρήσεις εκτιμάται ότι η κατείσδυση είναι σημαντική. Εντούτοις για τον 
εντοπισμό απαιτείται συστηματική έρευνα με γεωτρήσεις, διότι το σύστημα του 
πυροκλαστικού υδροφορέα είναι εξαιρετικά ανισοτροπικό, με απότομες αλλαγές 
οριζοντίως και καθέτως. 
 
Συμπεράσματα 
Γενική εκτίμηση από την μέχρι στιγμής υδρογεωλογική έρευνα είναι ότι, στην 
ευρύτερη περιοχή του Έργου υφίστανται οι κατάλληλοι σχηματισμοί και συνθήκες για 
τον εντοπισμό αξιόπιστων υδροφορέων που θα εξασφαλίσουν τις απαιτήσεις του Έργου 
σε νερό κατεργασίας. 
 
Για τον σκοπό αυτό η εταιρεία στο παρελθόν πραγματοποίησε 5 ερευνητικές 
γεωτρήσεις στην άμεση περιοχή του Περάματος, από τις οποίες οι 3 εντός των 
ηφαιστειακών σχηματισμών (W3, W4 και W5), Δ του Περάματος και 2 εντός των 
μεταμορφωμένων πετρωμάτων της σειράς Μάκρης (W1 και W2R), Ν του Περάματος. 
Απ’ αυτές οι W1 και W5 απεδείχθησαν στείρες. Από τις ενδεικτικές και όχι 
συστηματικές δοκιμές άντλησης που έχουν γίνει, οι παροχές που επιτεύχθηκαν 
αντιστοίχως για τις γεωτρήσεις W2R, W3 και W4 ήταν 100-120, 80-100 και 40 m3/h. 
Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει κατ’ αρχήν τα συμπεράσματα της σχετικής έρευνας που 
προηγήθηκε.  
 
Στοιχεία για τη θέση των γεωτρήσεων δίνονται στον Πίνακα 5.1.4-3 και απεικονίζονται 
στο Σχήμα 5.1.4-1. 
 
Πίνακας 5.1.4-3. Στοιχεία γεωτρήσεων για άντληση νερού για βιομηχανική χρήση 

Γεώτρηση Χ Υ Ζ Βάθος 
(m) Πέτρωμα Δοκιμή 

άντλησης 
Παροχή 
(m3/h) 

W1 14.775 16.350 120 173 Μεταμορφωμένα Αρνητική 0  
W2R 13.825 16.080 95 229 Μεταμορφωμένα Θετική 100-120 
W3 13.900 18.450 140 160 Ηφαιστειακά Θετική 80-100 
W4 13.050 17.360 140 229 Ηφαιστειακά Θετική 40 
W5 13.160 17.290 135 229 Ηφαιστειακά Αρνητική 12 

 
Στον Πίνακα 5.1.4-4 δίνονται αναλύσεις των κυριοτέρων στοιχείων και ριζών 
ενδεικτικών δειγμάτων που λήφθηκαν από τις παραπάνω γεωτρήσεις, από τα οποία 
προκύπτει ότι τα νερά τους είναι ακατάλληλα για ύδρευση ή άρδευση. 
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Πίνακας 5.1.4-4. Αναλύσεις ενδεικτικών δειγμάτων νερού υδρογεωτρήσεων 
προοριζόμενων για βιομηχανική χρήση 

Κατηγορία γεωτρήσεων 
Βαθιές Γεωτρήσεις 
W3 & W4 W2R 

 Μ.Ο. Μ.Ο. 
Παράμετρος   

Πλήθος δειγμάτων 8 44 
PH 6,54 7,03 

Αγωγιμότητα µS/cm 2256,25 9098,86 
Στερεό Υπόλειμμα g/L 1,85 4,87 

Αιωρούμενα στερεά mg/L 35,25 12,92 
Ολική Σκληρότητα o F 97,43 106,48 

Ανθρακική Σκληρότητα o F 12,43 27,78 
Μη Ανθρακ. Σκληρότητα o F 85,00 78,55 

Αλκαλικότητα  2,48 5,55 
Θερμοκρασία οC 20 38 

Na+ mg/L 155,26 1308,88 
K+ mg/L 33,80 61,83 
Ca2+ mg/L 298,15 289,72 
Mg2+ mg/L 55,73 82,72 
NH4 

+ mg/L 0,31 0,01 
Cl - mg/L 152,44 2357,71 
HCO3 

- mg/L 151,38 338,45 
SO4 2- mg/L 977,96 402,46 
NO3 

- mg/L 0,35 1,29 
As ppb 6,00 13,00 
Cd ppb 2,00 6,00 
Cr ppb 30,17 8,67 
Mn ppb 2062,50 11,41 
Pb ppb 30,50 87,00 
Zn ppb 1790,00 258,57 
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Σχήμα 5.1.4-1. Θέσεις δειγματοληψιών νερού στην ευρύτερη περιοχή του Έργου 
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5.1.4.3. Υδροχημεία 
 
Στην περιοχή μελέτης πραγματοποιήθηκαν μηνιαίες δειγματοληψίες των επιφανειακών 
και υπόγειων νερών και έγιναν οι σχετικές αναλύσεις τους, προκειμένου να 
προσδιορισθεί η μεταβολή των φυσικοχημικών παραμέτρων τους συναρτήσει του 
χρόνου. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά δέκα μηνιαίες δειγματοληψίες κατά τη διάρκεια 
της περιόδου Μάιος - Δεκέμβριος 1998 και τρεις εποχιακές το 1999 (Άνοιξη, 
Καλοκαίρι, Χειμώνας). 
 
Διευκρινίζεται ότι ως επιφανειακό νερό σε μια περιοχή θεωρείται ο συνδυασμός του 
νερού της κατείσδυσης μικρού βάθους με το νερό της φυσικής απορροής, ενώ ως 
υπόγειο νερό το νερό κατείσδυσης των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων σε διάφορα 
βάθη. Το τελευταίο λαμβάνεται από πηγάδια ή υδρογεωτρήσεις, από μικρά ή μεγάλα 
βάθη αντίστοιχα. Συνεπώς, οι εποχιακές μεταβολές των φυσικοχημικών παραμέτρων 
τους είναι υψηλότερες στην περίπτωση των επιφανειακών νερών, απ’ ό,τι στα υπόγεια 
νερά. 
 
Οι συντεταγμένες των θέσεων δειγματοληψίας νερών στην ευρύτερη περιοχή του 
Έργου με τους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς και τις κατηγορίες τους δίνονται στον 
Πίνακα 5.1.4-5 και απεικονίζονται στο Σχήμα 5.1.4-1. 
 
Κατά την διάρκεια της παραπάνω περιόδου συλλέχθηκαν τα εξής δείγματα: 
 Επιφανειακά απορροών: RO 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 17, 18, DK20 

(RO 21). 
 Υπόγεια πηγαδιών: DW 01 15, 16. 
 Υπόγεια γεωτρήσεων: DH13, DH14, SYK1 (DH 20). 
 Θαλασσινό: SW12 και SW19, μόνον κατά την πρώτη δειγματοληψία. 
 

Πίνακας 5.1.4-5: Συντεταγμένες θέσεων δειγματοληψίας νερών και κατηγορίες 
τους (Τοπογραφικός χάρτης 1:50.000 Γ.Υ.Σ.) 

Νο Χ Υ Θέση Κατηγορία νερού δείγματος 
DW 01 17.000 18.350 Κόμαρος Υπόγειο πηγαδιού 
RO 02 16.250 17.250 Παλιόρρεμα Επιφανειακό απορροής 
RO 03 16.600 17.300 Παλιόρρεμα Επιφανειακό απορροής 
RO 04 15.350 16.500 Παλιόρρεμα Επιφανειακό απορροής 
RO 05 13.350 19.000 Κακόρρεμα Επιφανειακό απορροής 
RO 06 13.750 16.000 Παλιόρρεμα Επιφανειακό απορροής 
RO 07 13.450 15.300 Παλιόρρεμα Επιφανειακό απορροής 
RO 08 13.700 16.100 Παλιόρρεμα Επιφανειακό απορροής 
RO 09 11.950 23.875 Μέγα Ρέμα Επιφανειακό απορροής 
RO 10 14.700 22.100 Μέστη Υπόγειο πηγαδιού 
RO 11 12.500 21.950 Μέγα Ρέμα Επιφανειακό απορροής 
DW 12 11.445 12.859 Γυαλού Ρέμα Θαλασσινό 
DG 13 11.800 21.600 Εθελοντής Υπόγειο γεώτρησης 
DH 14 11.850 20.900 Εθελοντής Υπόγειο γεώτρησης 
DW 15 16.100 17.800 Κόμαρος Υπόγειο πηγαδιού 
DW 16 14.550 17.850 Πέραμα Υπόγειο πηγαδιού 
RO 17 13.700 14.000 Παλιόρρεμα Επιφανειακό απορροής 
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Νο Χ Υ Θέση Κατηγορία νερού δείγματος 
RO 18 15.200 12.650 Ρέμα Επιφανειακό απορροής 
SW 19 18.286 11.214 Κήποι Θαλασσινό 

SYK1 (DH 20) 18.950 25.250 Συκοράχη Υπόγειο γεώτρησης ΙΓΜΕ 
DK20 (RO 21) 11.280 15.900 Γυαλού Ρέμα Επιφανειακό απορροής 

 
Τα δείγματα επιφανειακής απορροής RO 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 και 17 προέρχονται 
κατά μήκος της κοίτης του Παλιορρέματος, που διασχίζει τα μεταμορφωμένα, και 
ηφαιστειοιζηματογενή πετρώματα της περιοχής μελέτης. Τα δείγματα επιφανειακής 
απορροής RO 09, 10 και 11 προέρχονται αντίστοιχα από τους προς τα ανάντη κλάδους 
του Μεγάλου Ρέματος που ρέουν πάνω σε ηφαιστειακά πετρώματα, ενώ το δείγμα RO 
21 από το δυτικό κλάδο του ρέματος Γυαλού. Τέλος το δείγμα RO 18 αντιστοιχεί στην 
επιφανειακή απορροή του ρέματος Ρέμα που ρέει κατά μήκος των σχιστολίθων της 
Κατώτερης σειράς της Μάκρης. 
 
Τα δείγματα υπογείων νερών DW 01, 15 και 16 προέρχονται από πηγάδια εντός των 
σχιστολίθων της Ανώτερης σειράς Μάκρης, ενώ τα δείγματα DH 13, 14 και SYK1 (DH 
20) από γεωτρήσεις εντός των ηφαιστειακών πετρωμάτων του Ανώτερου Ηωκαίνου. 
 
Τέλος τα δείγματα RO 21, DH 20, SW 12 και SW 19 αντιστοιχούν σε μία και μόνη 
ενδεικτική δειγματοληψία και συνεπώς δεν περιλαμβάνονται στην αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων που έγινε. 
 
Η χημική σύσταση των νερών (επιφανειακών και υπογείων) της περιοχής μελέτης είναι 
το συνδυασμένο αποτέλεσμα της διαλυτικής ικανότητας του νερού ως προς τα ορυκτά 
των μεταμορφωμένων, ιζηματογενών και ηφαιστειακών πετρωμάτων της περιοχής και 
της ανάμειξης νερών προερχόμενων από τους εν λόγω γεωλογικούς σχηματισμούς. Η 
μόλυνση των νερών σχετίζεται με χημικές ενώσεις προερχόμενες από ανθρώπινες 
δραστηριότητες. 
 
Τα επίπεδα διακύμανσης των κυριοτέρων στοιχείων και ριζών για τις δύο κατηγορίες 
νερών δίνονται στον Πίνακα 5.1.4-6. 
 

Πίνακας 5.1.4-6. Όρια διακύμανσης αναλύσεων νερών της ευρύτερης περιοχής 
μελέτης 

  Επιφανειακά νερά Υπόγεια νερά 
Ca2+ mg/l 48,9 - 628,5 49,2 - 406,0 
Mg2+ mg/l 14,5 - 119,6 19,0 - 105,2 
Na+ mg/l 18,2 - 219,6 19,0 - 119,6 
K+ mg/l 0,9 - 32,0 0,7 - 97,1 
HCO3

- mg/l 0 - 396,5 83,0 - 867,3 
Cl- mg/l 30,8 - 166,,9 44,4 - 252,5 
SO4

2- mg/l 16,8 - 2083,2 36,1 - 309,6 
NO3

- mg/l 1,1 - 113,6 4,2 - 566,6 
 
Τα συμπεράσματα που προέκυψαν στηρίχθηκαν: 
 
 Στα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων όλων των δειγμάτων. 
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 Στους υπολογισμούς των δεικτών κορεσμού σε διάφορα ορυκτά για κάθε δείγμα 
κάθε ομάδας δειγματοληψίας. 

 Στα εκτεταμένα διαγράμματα DUROV-PIPER σύμφωνα με τις συγκεντρώσεις των 
κυριοτέρων στοιχείων για κάθε δείγμα κάθε ομάδας δειγματοληψίας. Ενδεικτικά 
δίνεται στο Σχήμα 5.1.4-2 το σχετικό διάγραμμα για τα επιφανειακά και υπόγεια 
νερά της δειγματοληψίας της 15.05.98. 

 
Mg 50%

Ca
 25

%
Na

 25
%

Ca 25%

Na 25%

Ca 25%
Mg 25%

Na 25%
Mg 25%

Na 50%
Ca 50%
HCO3 50%

HCO3 25%
SO4 25%

SO4 50%

HCO3 25%
CL 25%

HCO3 25
%

CL 25
%

SO4 25%
CL 25%

CL 50%

RO2
RO3

RO4RO5

RO6

RO7RO8
RO9
RO10

RO11

RO17

RO18

DW1

DW15

DW16
DH13

DH14

SW12SW19

DW1

DW15
DW16

RO2
RO3
RO4
RO5
RO6
RO7
RO8
RO9
RO10
RO11

RO17
RO18

DH13
DH14

SW12

SW19

 
Σχήμα 5.1.4-2. Εκτεταμένο διάγραμμα DUROV-PIPER νερών δειγματοληψίας 

15.05.98 
 
Τα σημαντικότερα συμπεράσματα της υδροχημικής μελέτης των δειγμάτων νερών από 
την περιοχή μελέτης έχουν ως ακολούθως: 
 
Επιφανειακά νερά 
 Τα εξετασθέντα δείγματα επιφανειακών νερών σύμφωνα με τα εκτεταμένα 

διαγράμματα DUROV – PIPER (Σχήμα 5.1.4-2) ταξινομούνται στην κατηγορία 
των όξινων ανθρακικών νερών ασβεστίου - μαγνησίου και μπορούν να διαιρεθούν 
σε δύο ομάδες. Εκείνα που δεν χαρακτηρίζονται από την παρουσία γύψου, δηλ. τα 
RO 02, RO 03, RO 04, RO 09, RO 10, RO 11, RO 18 και εκείνα που 
χαρακτηρίζονται δηλ. τα RO 05, RO 06, RO 07 και RO 08. 

 Οι αυξημένες συγκεντρώσεις σε θειικά δύναται να αποδοθεί στην διάλυση αλουνίτη 
(KAL3[(OH)6 SO4]2) και στην οξείδωση και διάλυση των θειούχων ορυκτών που 
αφθονούν στα ηφαιστειακά πετρώματα της περιοχής. Οι εν λόγω φυσικές 
διεργασίες διευκολύνονται από τις χαμηλές τιμές pH των αντιστοίχων δειγμάτων 
νερού. 

 Οι χαμηλές τιμές pH αποδίδονται στην οξείδωση των θειούχων ορυκτών, που όπως 
προαναφέρθηκε αφθονούν στην περιοχή. Η οξείδωση αυτή έχει ως συνέπεια την 
παραγωγή όξινων διαλυμάτων. Τα τελευταία συμβάλλουν με την σειράς τους στην 
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διαλυτοποίηση ορυκτών πλούσιων σε Fe, Mn, Ni και Co και σε μερικές περιπτώσεις 
σε Ag και σπανιότερα σε Cd. Το φαινόμενο αυτό είναι επιστημονικά γνωστό ως 
«Όξινη Απορροή». 

 Η συγκέντρωση σε ιχνοστοιχεία στα επιφανειακά νερά μεταβάλλεται συναρτήσει 
της εποχής του έτους και αποδίδεται σε διεργασίες διαλυτοποίησης. Ειδικότερα σε 
περιόδους με αυξημένες βροχοπτώσεις οι συγκεντρώσεις τους είναι χαμηλότερες 
απ’ ότι παρατηρείται κατά την διάρκεια της ξηρής περιόδου. 

 

 
Σχήμα 5.1.4-3. Χρονική εξέλιξη συγκεντρώσεων ιχνοστοιχείων συναρτήσει της 

ημερήσιας βροχόπτωσης για τα δείγματα επιφανειακού νερού από τη θέση RO 08 
 
 Οι λεκάνες απορροής Ν του Κόμαρου και Δ της Μέστης έχουν επηρεασθεί από τις 

ανθρώπινες δραστηριότητες με αποτέλεσμα υψηλές συγκεντρώσεις σε νιτρικά. 
 
Υπόγεια νερά 
 Τα νερά από τα πηγάδια της περιοχής Περάματος - Κόμαρου (DW 01, DW15 και 

DW 16) συνιστούν τυπικά παραδείγματα ρηχών υπόγειων νερών, που έχουν 
μολυνθεί από ανθρώπινες δραστηριότητες. Ειδικότερα το πηγάδι της θέσης DW 15 
από την απόρριψη οικιακών απορριμμάτων και εκείνο της DW 16, από την εκτροφή 
βοοειδών.  

 Τα δείγματα των υπογείων νερών από τις γεωτρήσεις DH 13 και DH 14 έχουν την 
τυπική χημική σύσταση πόσιμου νερού από αγροτικές περιοχές της ηπειρωτικής 
Ελλάδος. 

 Η πλειονότητα των δειγμάτων των υπογείων νερών ταξινομείται στην κατηγορία 
των όξινων ανθρακικών νερών του μαγνησίου, εκτός από το δείγμα DW 15, που 
ταξινομείται στην κατηγορία Na+- Cl. 

 Δεν διαπιστώθηκαν εποχιακές μεταβολές στο χημισμό των υπόγείων νερών. 
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5.1.5. Οικολογικά δεδομένα 
 
Η γεωμορφολογική θέση, τα κλιματικά χαρακτηριστικά καθώς και η κατανομή και το 
είδος των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων των νομών Έβρου και Ροδόπης, επέτρεψαν 
στην εμφάνιση και διατήρηση σημαντικών φυσικών οικοσυστημάτων. Το υγρότερο 
κλίμα, η δυσκολία της πρόσβασης και η ακαταλληλότητα λόγω υψηλών κλίσεων, των 
ορεινών περιοχών είχε ως αποτέλεσμα την ικανοποιητική διατήρηση οικοσυστημικών 
λειτουργιών. Όσο το υψόμετρο μειώνεται, οι ανθρωπογενείς επιπτώσεις γίνονται 
εντονότερες κυρίως λόγω της συνδυαστικής επίδρασης της φωτιάς και της βόσκησης, 
ενώ οι πεδινές περιοχές καλύπτονται στο σύνολό τους από γεωργικές καλλιέργειες. 
Πλην του υψομέτρου, ένας ισχυρός παράγοντας δημιουργίας σημαντικών οικοσυστη-
μάτων είναι η ύπαρξη του υδατικού στοιχείου. Και οι δύο νομοί παρουσιάζουν πυκνό 
υδρογραφικό δίκτυο εκ του οποίου τα κύρια υδατορέματα που παρουσιάζουν μόνιμη 
ροή νερού, δημιουργούν κατά μήκος τους αξιόλογες φυτοκοινωνικές διαπλάσεις που 
φιλοξενούν σημαντικούς αριθμούς ειδών της πανίδας.  
 
Σημαντικά οικοσυστήματα εντοπίζονται επίσης στις περιοχές εκβολής των 
υδατορεμάτων στις οποίες η αλληλεπίδραση του γλυκού και θαλασσινού νερού, η 
αυξημένη ροή θρεπτικών υλικών και οι προσχωσιγενείς διαδικασίες δημιουργούν 
ποικίλους οικοτόπους που ικανοποιούν τις ανάγκες προσαρμογής μεγάλου αριθμού της 
χλωρίδας και της πανίδας. 
 
Οι κύριες κατηγορίες των οικοσυστημάτων των νομών Έβρου και Ροδόπης είναι οι 
εξής: 
 
• Δασικά οικοσυστήματα 
• Μεταβατικά χερσαία οικοσυστήματα 
• Λιμναία οικοσυστήματα 
• Παραποτάμια οικοσυστήματα 
• Δελταϊκά οικοσυστήματα 
• Αγροοικοσυστήματα (Γεωργικές καλλιέργειες) 
• Ανθρωπογενή συστήματα 
• Θαλάσσια οικοσυστήματα 
 
Στα δασικά οικοσυστήματα περιλαμβάνονται όλες οι δασικές εκτάσεις που βρίσκονται 
σε ικανοποιητικό βαθμό διατήρησης αποτελούμενες από υψηλόκορμα φυτικά είδη, η 
κατανομή των οποίων προσομοιάζει εκείνης των φυτοκοινοτήτων Climax. Στο νομό 
Έβρου τα κυριότερα δασικά οικοσυστήματα εντοπίζονται, όπως προαναφέρθηκε, 
κυρίως στην ορεινή ζώνη, (η οποία καταλαμβάνει 15% της συνολικής έκτασης του 
νομού) και καταλαμβάνουν το 38% της συνολικής έκτασης του νομού. Στο νομό 
Ροδόπης της οποίας οι ορεινές περιοχές ανέρχονται στο 30% της συνολικής έκτασης 
του νομού τα δασικά οικοσυστήματα καταλαμβάνουν συνολική έκταση 33% της 
συνολικής. Τόσο τα δάση της Ανατολικής Ροδόπης όσο και τα δάση του Έβρου έχουν 
ενταχθεί σε καταλόγους οικολογικά σημαντικών περιοχών για την Ελλάδα. Στην 
περιοχή μελέτης τα δασικά οικοσυστήματα εντοπίζονται κυρίως στο βόρειο τμήμα και 
χαρακτηρίζονται κατά θέσεις από καλή δομή και συγκόμωση αποτελώντας το νότιο 
άκρο των ευρύτερων δασικών οικοσυστημάτων των νομών Έβρου και Ροδόπης. 
 
Τα μεταβατικά χερσαία οικοσυστήματα αποτελούν τα υποβαθμισμένα χερσαία 
οικοσυστήματα που εντοπίζονται κυρίως στις ημιορεινές περιοχές και ειδικότερα στις 
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υπώρειες που περιβάλλουν γεωργικές εκτάσεις ή ανθρωπογενή συστήματα. Η επίδραση 
της πυρκαγιάς και η συνεχής πίεση της βόσκησης έχουν επιδράσει συνεργιστικά προς 
την υποβάθμιση της βλάστησης. Επιπρόσθετα, οι αυξημένες κλίσεις αποτελούν 
περιοριστικό παράγοντα ικανοποιητικής αναγέννησης των οικοσυστημάτων αυτών. 
Ανάλογα του μεγέθους της βοσκητικής πίεσης που δέχονται είναι δυνατό να 
διαχωριστούν σε χαμηλούς θαμνότοπους με πολύ αραιή βλάστηση ή σε υψηλούς 
θαμνότοπους με ανεπτυγμένη βλάστηση αειφύλλων σκληροφύλλων (Maqui). 
 
Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης μεταβατικά χερσαία οικοσυστήματα εντοπίζονται 
κυρίως περιμετρικά των οικισμών και πλησίον της θάλασσας. Η ποιότητά τους κατά 
θέσεις είναι διαφορετική και σχετίζεται με την βοσκητική πίεση, τη συχνότητα 
εμφάνισης πυρκαγιών και την ικανότητα του εδαφικού υποστρώματος να υποστηρίξει 
τις διαδικασίες φυσικής αναγέννησης. 
 
Τα λιμναία οικοσυστήματα (λίμνες ή λιμνοθάλασσες) συμπεριλαμβανομένης της 
παραλίμνιας βλάστησης παρουσιάζουν αξιόλογα χαρακτηριστικά δεδομένου ότι στην 
Ελλάδα δεν αποτελούν Έβρου σύνηθες φαινόμενο. Όλες οι λίμνες που βρίσκονται στο 
νομό Ροδόπης και στο νομό Εβρου είναι καταχωρημένες σε διεθνείς καταλόγους 
ευαίσθητων περιοχών είτε προστατεύονται από την νομοθεσία. Όσον αφορά τον νομό 
Ροδόπης υπάρχουν οι λίμνες Βιστωνίδα (στα νότιο δυτικά του νομού) και Μητρικού 
(στό νότιο κεντρικό τμήμα του νομού). Στο νομό Έβρου εντοπίζεται η λίμνη Σκέπη 
εντός του δελταϊκού συστήματος του ποταμού Έβρου. Στα λιμναία οικοσυστήματα 
εντάσσονται και οι λιμνοθάλασσες οι οποίες παρουσιάζουν υφάλμυρο νερό λόγω της 
υδρολογικής επικοινωνίας που έχουν με τη θάλασσα. Στο νομό Ροδόπης εντοπίζεται 
ένα σύμπλεγμα λιμνοθαλασσών που από δυτικά προς τα ανατολικά είναι οι εξής: 
Λάγος, Ξηρολίμνη, Αρωγή (ή Καρατζά ή Μαυρολίμνη), Μέση (ή Αλυκή), Πτελέα, 
Έλος και λίμνη. Στο νομό Έβρουοι λιμνοθάλασσες Παλούκια, Δράνα και Λακί 
εντοπίζονται εντός του δελταϊκού συστήματος του ομώνυμου ποταμού. 
 
Εντός της ευρύτερης περιοχής μελέτης δεν υπάρχουν λιμναία οικοσυστήματα. Μόνο 
κατά θέσεις ορισμένες μικρές εκτάσεις, ανάλογα με την διακύμανση των 
βροχοπτώσεων, κατά την υγρή περίοδο πλημμυρίζουν με αποτέλεσμα να σχηματίζονται 
μικρά αβαθή έλη και λασπώδεις εκτάσεις.  
 
Στους νομούς Ροδόπης και Έβρου, τα σημαντικότερα παραποτάμια οικοσυστήματα 
εντοπίζονται κατά μήκος των κύριων ποταμών που για το νομό Ροδόπης είναι ο 
Φιλιούρης και ο Κομσάτος ενώ για το νομό Έβρου είναι ο ομώνυμος ποταμός και οι 
παραπόταμοί του Άρδας στα βόρεια του νομού και ο Ερυθροπόταμος στα νοτιότερα.  
 
Ο πλησιέστερος ποταμός στην ευρύτερη περιοχή μελέτης είναι ο Φιλιούρης, ένα πολύ 
μικρό τμήμα της λεκάνης απορροής του οποίου εμπίπτει στο βόρειο τμήμα της 
ευρύτερης περιοχής μελέτης. Στην περιοχή του Περάματος Κόμαρου τα κύρια 
υδατορέματα είναι εκείνα του Παλιορρέματος και του Ρέματος Γυαλού. Το πρώτο είναι 
διαλείπουσας ροής και δεν υποστηρίζει κάποιο σημαντικό παραποτάμιο οικοσύστημα. 
Το δεύτερο είναι μόνιμης ροής και κατά θέσεις παρουσιάζει ανεπτυγμένη παραποτάμια 
βλάστηση.  
 
Στα δελταϊκά οικοσυστήματα ανήκει το δέλτα του ποταμού Έβρου που αποτελεί έναν 
από τους σημαντικότερους υγροτόπους της Ελλάδας παρουσιάζοντας πολύ μεγάλη 
βιοποικιλότητα τόσο σε είδη χλωρίδας όσο και σε πανίδας. 
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Στα αγροοικοσυστήματα ανήκει το σύνολο των γεωργικών εκτάσεων. Τα 
οικοσυστήματα αυτά παρουσιάζουν διαφορετική ποικιλία ειδών πανίδας που σχετίζεται 
με το είδος της καλλιέργειας και των καλλιεργητικών διαδικασιών. Γενικά, μεγαλύτερη 
ποικιλότητα παρουσιάζεται σε ξηρικές καλλιέργειες, σε περιοχές αγραναπαύσεων και 
σε περιοχές που γειτνιάζουν με δασικά οικοσυστήματα. Στις αρδευόμενες εκτάσεις 
μεγαλύτερη ποικιλότητα παρουσιάζεται στις τάφρους αποστράγγισης στις οποίες έχει 
εγκατασταθεί παρυδάτια βλάστηση (καλαμιώνες κ.λ.π). 
 
Όσον αφορά το θαλάσσιο οικοσύστημα, το Θρακικό Πέλαγος παρουσιάζει, ιδιαίτερα 
την άνοιξη, μεγαλύτερους ρυθμούς αύξησης χλωροφύλλης και υψηλότερες 
συγκεντρώσεις θρεπτικών σε σχέση με το νότιο Αιγαίο Πέλαγος το οποίο 
χαρακτηρίζεται ισχυρά ολιγοτροφικό. Το γεγονός αυτό συμβαίνει πιθανά λόγω των 
εισροών των μεγάλων ποταμών του Έβρου του Νέστου και του Στρυμώνα. Το Θρακικό 
Πέλαγος παρουσιάζει ικανοποιητική βιοποικιλότητα, ενώ μαζί με τον Στρυμωνικό 
Κόλπο και τον κόλπο Καβάλας συνεισφέρει επίσης στο 24% περίπου της εγχώριας 
αλιευτικής παραγωγής. 
 
Τα ανθρωπογενή συστήματα (δομημένο περιβάλλον) εντοπίζονται περισσότερο στις 
πεδινές περιοχές των νομών. Σημαντικότερα απ’ αυτά είναι για το νομό Ροδόπης οι 
πόλεις Κομοτηνή, και Σάπες και για το νομό Έβρου οι εξής: Αλεξανδρούπολη, 
Ορεστιάδα, Διδυμότειχο, Φέρες, και Σουφλί. Το οδικό δίκτυο (και κυρίως το εθνικό) 
αποτελεί επιπρόσθετο σημαντικό χαρακτηριστικό των ανθρωπογενών συστημάτων. 
Εντός της ευρύτερης περιοχής μελέτης τα ανθρωπογενή συστήματα δεν είναι 
εκτεταμένα ενώ αντίθετα έχει κατασκευαστεί πυκνό δίκτυο αγροτικών δρόμων.  
 
5.1.6. Βλάστηση – χλωρίδα 
 
Σε επίπεδο νομών Ροδόπης και Έβρου παρατηρείται ποικιλία των φυτοκοινοτήτων των 
δασικών οικοσυστημάτων οι οποίες κυρίως είναι οι εξής: 
 
• Δάση δρυός (Quercus sp.) 
• Δάση διαφόρων πλατυφύλλων (Carpinus sp. Ostrya carpinifolia etc.) 
• Δάση οξιάς (Fagus sylvatica) 
• Δάση Τραχείας Πεύκης (Pinus brutia) 
 
Οι ανωτέρω φυτοκοινότητες ανάλογα με τις γεωμορφολογικές, μικροκλιματικές 
συνθήκες καθώς και τις ανθρωπογενείς επιδράσεις εντοπίζονται είτε ως αμιγείς είτε σε 
μίξη ανά δύο. Τα δάση δρυός και Τραχείας Πεύκης χαρακτηρίζονται ως περισσότερο 
ξηροφυτικά και αναπτύσσονται ικανοποιητικά σε ασβεστολιθικά πετρώματα. Τα δάση 
οξιάς εμφανίζονται στα μεγαλύτερα υψόμετρα παρουσιάζοντας αμιγείς φυτοκοινότητες 
σε υψόμετρα άνω των 1.000 m.  
 
Στο νομό Ροδόπης, Δάση Μαύρης Πεύκης (Pinus nigra) παρουσιάζονται σε κηλίδες σε 
τρεις περιοχές του νομού οι οποίες βρίσκονται στις εξής περιοχές: 1 km βόρεια του 
οικισμού Πετρωτά, 5 km ανατολικά του οικισμού Σάπες και 500 m νότια του οικισμού 
Μύτικας. Η πρώτη περιοχή εντοπίζεται εντός των ορίων της ευρύτερης περιοχής 
μελέτης. 
 
Στο νομό Έβρου, λόγω της εμφάνισης μικρότερων υψομέτρων αμιγή δάση οξιάς 
εμφανίζονται σε κηλίδες, ενώ τα δάση δρυός συμμετέχουν σε μεγαλύτερο ποσοστό. Τα 
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δάση Τραχείας Πεύκης εμφανίζουν σημαντικό ποσοστό συμμετοχής, ενώ αμιγή δάση 
Μαύρης Πεύκης εμφανίζονται σε μικρές κηλίδες. 
 
Η βλάστηση των μεταβατικών οικοσυστημάτων, η οποία εντοπίζεται σε υπώρειες 
χαμηλού υψομέτρου (<500 m), συμμετέχει με σημαντικό ποσοστό στο σύνολο των 
εκτάσεων που καλύπτονται με φυσική βλάστηση και για τους δύο νομούς.  
 
Ανεπτυγμένες φυτοκοινότητες των παραποτάμιων οικοσυστημάτων, αποτελούμενες 
από δενδρώδη φυτικά είδη όπως πλατάνια (Platanus orientalis), σκλήθρα (Alnus 
glutinosa) και ιτιές (Salix sp.) παρατηρούνται στα μεγαλύτερα ποτάμια των δύο νομών. 
Τα τελευταία χρόνια η έκταση που καταλαμβάνουν έχει μειωθεί λόγω κατασκευής 
αντιπλημμυρικών έργων και δημιουργίας αναχωμάτων εκατέρωθεν της κύριας κοίτης 
των ποταμών. Εμφανίζονται σε μεγαλύτερο ποσοστό στους ποταμούς Έβρο, Άρδα, 
Φιλιούρη και Κομσάτο. 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι εκτάσεις και τα ποσοστά συμμετοχής των 
κύριων δασικών και θαμνωδών φυτοκοινοτήτων των νομών Ροδόπης και Έβρου. 
 

Πίνακας 5.1.6-1. Κατανομή κύριων φυτοκοινοτήτων στους νομούς 
Ροδόπης και Έβρου 

Κατανομή των εκτάσεων (σε εκτάρια) των κύριων φυτοκοινοτήτων στους νομούς Ροδόπης, Έβρου 

 Ελάτη Τραχεία  
πεύκη 

Μαύρη 
πεύκη 

Οξιά Καστανιά Δρύς Μακκία 
βλάστηση 

Δάση 
πλατάνου 

Σύνολο 

Νομός Ροδόπης 0 4.072 598 5.629 239 81.564 45.153 1.077 138.332 
% κατανομή 0% 3% 0% 4% 0% 59% 33% 1% 100% 

Νομός Έβρου 119 2.275 1.556 1.676 2155 119.792 38.614 1879 168.066 
% κατανομή 0% 1% 1% 1% 1% 71% 23% 1% 100% 

 
Σύμφωνα με την οικολογική μελέτη βάσης της περιοχής Κόμαρου – Περάματος 
(ENVECO Α.Ε. ECHMES ΕΠΕ 1998) στην ευρύτερη περιοχή μελέτης εντοπίστηκαν 
εφτά (7) είδη φυτοκοινοτήτων. Πλην των λιβαδιών και των γεωργικών καλλιεργειών 
που για μεθοδολογικούς λόγους λαμβάνονται ως μια κατηγορία βλάστησης οι επόμενες 
έξι είναι οι εξής: 
 
• Ευμεσογειακή ζώνη βλάστησης (Quercetalia ilicis): 
 Βλάστηση αείφυλλων – σκληρόφυλλων. 
 Αμμόφιλη βλάστηση παράκτιων περιοχών. 

• Παραμεσογειακή ζώνη βλάστησης (Quercetalia pubescentis): 
 Βλάστηση φυλλοβόλλων δρυών. 
 Βλάστηση Μαύρης Πεύκης. 

• Αζωνική βλάστηση: 
 Υγρόφιλη βλάστηση ελών. 
 Παραποτάμια βλάστηση. 

 
Η βλάστηση των αείφυλλων σκληρόφυλλων, στην περιοχή μελέτης συναντάται κυρίως 
κάτω από το υψόμετρο των 200 m. Αποτελείται κυρίως από είδη της μακκίας 
βλάστησης, όπως το πουρνάρι (Quercus coccifera), το χαμορείκι (Erica manipuliflora), 
το ρείκι (E.arborea), το κέδρο (Juniperus oxycedrus), το φιλλύκι (Phillyrea latifolia), ο 



ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε. 
Π.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ, Ν. ΕΒΡΟΥ 

ENVECO A.E – ECHMES ΕΠΕ  62 / 259 

σχίνος (Pistacia terebinthus), το παλιούρι (Paliurus spina-cristi), η λαδανιά (Cistus 
incanus) και το αλογοθύμαρο (Anthyllis hermanniae). Με μικρότερη συχνότητα 
παρουσίας συμμετέχουν η αγριελιά (Olea oleaster), η φούσκα (Colutea arborescens), ο 
φράξος (Fraxinus ornus), η γκορτσιά (Pyrus amygdaliformis) και η ήμερη κουμαριά 
(Arbutus unedo). Σύμφωνα με την ταξινόμηση των τύπων οικοτόπων του 
παραρτήματος Ι της Κοινοτικής Οδηγίας 92/43 ΕΟΚ, η εν λόγω φυτοκοινότητα δύναται 
να προσομοιάζει μερικά με τους τύπους οικοτόπων “φρύγανα του Αιγαίου” (κωδικός 
Natura 2000: 5420 κωδικός Corine 33.3B-Φρύγανα Anthyllis) και σαν «Δενδροειδή 
Mattorals της Μεσογείου» (Kωδικός Νatura 2000: 6310 και κωδικός Corine 32.1143) 
 
Η αμμόφιλη βλάστηση αφορά μόνο μια μικρή παραλιακή έκταση κοντά στη αρχαία 
Μαρώνεια. Στα είδη χλωρίδας συμπεριλαμβάνεται και το ενδημικό είδος Silene 
grisebachii. Σύμφωνα με την κατάταξη των τύπων οικοτόπων του παραρτήματος Ι της 
κοινοτικής Οδηγίας 92/43 ΕΟΚ, η φυτοκοινότητα αυτή δύναται να ενταχθεί στις 
«Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες» (κωδικός Ναtura 2000: 2110, Kωδικός Corine: 
16.211). 
 
Η βλάστηση φυλλοβόλων δρυοδασών συναντάται κυρίως σε υψόμετρα μεγαλύτερα των 
200 m στο βόρειο τμήμα της ευρύτερης περιοχής μελέτης. Χαρακτηρίζεται από την 
μεγάλη συχνότητα παρουσίας των φυτικών ειδών, όπως η ασπροβελανιδιά (Quercus 
pubescens), η πλατύφυλλη δρυς (Q.frainetto), η τουρκοβελανιδιά (Q.cerris) η 
Q.macrolepis, το πουρνάρι Q.coccifera, ο φράξος (Fraxinus ornus) και ο γαύρος 
(Carpinus orientalis). Στον τύπο αυτό της βλάστησης εμφανίζονται σποραδικά και η 
Μαύρη Πεύκη (Pinus nigra) και το σφενδάμι του Μονπελιέ (Acer monspessulanum). Σε 
υγρά εδάφη είναι δυνατή και η παρουσία ειδών όπως: ο νερόφραξος (Fraxinus 
angustifolia), η ασημοϊτιά (Salix alba) και το καραγάτσι (Ulmus minor). Ο υποόροφος 
των δρυοδασών αποτελείται κυρίως από τα θαμνώδη είδη της βλάστησης των 
αειφύλλων σκληροφύλλων. Πρέπει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των 
δρυοδασών που παρατηρούνται στην περιοχή λόγω των ανθρωπογενών επεμβάσεων 
δεν παρουσιάζει καλή ανάπτυξη και μεγάλη συγκόμωση. Συνεπώς από άποψη 
σπανιότητας δεν θα μπορούσε να ενταχθούν στον τύπο οικοτόπου του παραρτήματος Ι 
της Κοινοτικής Οδηγίας 92/43 ΕΟΚ που περιλαμβάνει τα δάση δρυός. 
 
Τα δάση της Μαύρης Πεύκης θεωρούνται από τα πιο αξιόλογα δάση στην Ελλάδα. 
Συνήθως απαντώνται σε υψόμετρο από 500 έως 1660 m, ενώ οι καλύτερες 
φυτοκοινότητες εμφανίζονται μεταξύ 1000 και 1200 m. Δάση Μαύρης πεύκης που είναι 
σημαντικά και για λόγους παραγωγής ξυλείας απαντώνται στην βόρεια Πίνδο, και στα 
ψηλά βουνά της Πελοποννήσου, στα βουνά της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας 
(Όλυμπος, Πιέρια, Βέρμιο) καθώς και στη Ροδόπη άσχετα με το γεωλογικό υπόβαθρο 
στο οποίο αναπτύσσονται. Όσον αφορά την περιοχή της Θράκης, η Μαύρη Πεύκη 
εντοπίζεται και σε χαμηλότερα υψόμετρα.  
 
Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης τα δάση Μαύρης πεύκης εμφανίζονται σε πολύ 
χαμηλότερο υψόμετρο από 100 m έως 200 m. Στον Χάρτη 5.1.6 απεικονίζονται οι 
κύριες φυτοκοινότητες της περιοχής μελέτης. Σε αυτό το χάρτη φαίνεται ότι τα δάση 
Μαύρης πεύκης καταλαμβάνουν κυρίως περιοχές με βόρειο προσανατολισμό ή 
μισγάγγειες που τροφοδοτούνται από επιφανειακά ή υπόγεια νερά. Εντοπίζονται κυρίως 
στην περιοχή του Αγ. Γεωργίου, στην Μαυροκορυφή καθώς και δυτικά του οικισμού 
του Περάματος. Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί, ότι εντός της έκτασης που 
σημειώνεται στον Χάρτη 5.1.6 η μαύρη Πεύκη έχει μεταβαλλόμενη πυκνότητα, 
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συγκόμωση και ανάπτυξη. Το ποσοστό φυτοκάλυψης της Μαύρης Πεύκης παρουσιάζει 
μεγάλες διακυμάνσεις οι οποίες οφείλονται τόσο σε φυσικούς όσο και σε 
ανθρωπογενείς παράγοντες. Εντός της περιοχής εξάπλωσής της υπάρχουν αρκετές 
εκτάσεις στις οποίες η Μαύρη Πεύκη αποτελεί συνοδό είδος. Η περιοχή στην οποία η 
Μαύρη Πεύκη παρουσιάζει μεγάλο ποσοστό φυτοκάλυψης εντοπίζεται Ανατολικά και 
Βόρειο – Ανατολικά του υψώματος «Παλιούρια» (βλ. Χάρτη 5.1.6). 
 
Στον δυτικό παραπόταμο του Παλιορρέματος εμφανίζονται εκατέρωθεν της κοίτης  
συστάδες Μαύρης Πεύκης, οι οποίες στο μεγαλύτερο ποσοστό τους (πλην των 
συστάδων αμιγής Μαύρης πεύκης κατά μήκος της κύριας κοίτης) βρίσκονται σε μίξη 
με φυλλοβόλες δρύες. 
 
Σύμφωνα με την ταξινόμηση των τύπων οικοτόπων της κοινοτικής οδηγίας 92/43 ΕΟΚ 
η βλάστηση Μαύρης Πεύκης είναι δυνατόν να ταξινομηθεί στα «Μεσογειακά 
Πευκοδάση με Μαυρόπευκα» (Κωδικός Νatura 2000: 9536 και κωδικός Corine 42.66). 
Πρέπει να σημειωθεί, ότι ο εν λόγω τύπος οικοτόπου αποτελεί οικότοπο προτεραιότη-
τας σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία. 
 
Καθώς τα γεωλογικά υποστρώματα είναι αδιαπέρατα, σε περιοχές ύπαρξης πηγών κατά 
θέσεις εμφανίζονται μικρές ελώδεις εκτάσεις οι οποίες έχουν υγροτοπικά χαρακτηρι-
στικά. Τέτοιες εκτάσεις εντοπίστηκαν στο Κακόρρεμα, βορειοδυτικά του οικισμού του 
Περάματος και δυτικά της Μαυροκορυφής. Η βλάστηση αποτελείται κυρίως από 
υγρόφιλα δενδρώδη όπως το νερόφραξο (Fraxinus angustifolia) και την ασημοϊτιά 
(Salix alba), θαμνώδη είδη όπως το χαμορείκι (Erica manipuliflora), το βάτο (Rubus 
ulmifolius), τον κράταιγο (Crataegus sp.), την θαμνοτριανταφυλιά (Rosa micrantha) και 
ποώδη είδη. Όσον αφορά την ταξινόμηση των τύπων οικοτόπων του παραρτήματος Ι 
της κοινοτικής οδηγίας 92/43 της ΕΟΚ, η εν λόγω βλάστηση δύναται να χαρακτηριστεί 
ως «Μεσογειακά εποχιακά τέλματα» (Κωδικός Natura 2000: 3170 και κωδικός Corine 
22.34). Πρέπει να σημειωθεί ότι ο εν λόγω τύπος οικοτόπου έχει χαρακτηριστεί ως 
οικότοπος προτεραιότητας βάσει του παραρτήματος Ι της οδηγίας.  
 
Η μοναδική αξιόλογη παραποτάμια βλάστηση που παρατηρείται στην ευρύτερη 
περιοχή μελέτης εντοπίζεται στο νότιο τμήμα του ρέματος Γυαλού. Το γεγονός αυτό 
δικαιολογείται και από την ύπαρξη μόνιμης ροής νερού στο ρέμα. Κύριο δενδρώδες 
φυτικό είδος αποτελεί ο πλάτανος (Platanus orientalis) ενώ εμφανίζονται επίσης και τα 
Salix alba και Fraxinus angustifolia. Σύμφωνα με την οδηγία 92/43 ΕΟΚ η εν λόγω 
βλάστηση δύναται να ενταχτεί στον τύπο οικοτόπου  «Παραποτάμια δάση πλατάνου» 
(κωδικός Natura 2000: 92C0, κωδικός corine 44.711)  
 
Οι γεωργικές καλλιέργειες εντοπίζονται διάσπαρτες σε όλη την έκταση της ευρύτερης 
περιοχής μελέτης, αλλά εντοπίζονται κυρίως πλησίον των οικισμών. Τα κυριότερα 
γεωργικά προϊόντα είναι κυρίως σιτάρι, κριθάρι, καπνά, και αμύγδαλα και ακολουθούν 
το καλαμπόκι και τα μποστανικά.  
 
Από τα είδη της χλωρίδας που έχουν καταγραφεί στην ευρύτερη περιοχή μελέτης 
σημαντικότερα θεωρούνται εκείνα που προστατεύονται από την κοινοτική και εθνική 
νομοθεσία ή/και είναι ενδημικά σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο ή είναι 
σπάνια στην Ελλάδα. 
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Ειδικότερα στην ευρύτερη περιοχή μελέτης έχουν καταγραφεί τα εξής σημαντικά είδη 
χλωρίδας: 
 
Ελληνικά ενδημικά είδη 
Silene grisebachii – Οικογένεια: Caryophyllaceae 
Αποτελεί φυτικό είδος της αμμόφιλης παράκτιας βλάστησης. Έχει βρεθεί σε 
παραλιακές περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. 
 
Βαλκανικά ενδημικά είδη 
Crataegus heldreichii (Heldreich Hawthorn) – Οικογένεια: Rosaceae 
Πρόκειται για θαμνώδες είδος, το οποίο, στην περιοχή μελέτης, εντοπίστηκε στο νότιο 
τμήμα του δυτικού παραπόταμου του Παλιορρέματος. Είναι σχετικά κοινό στην 
Ελλάδα ενώ δεν έχει αναφερθεί μέχρι σήμερα η παρουσία του στην περιοχή της 
Θράκης. 
 
Dianthus tenuiflorus – Οικογένεια: Caryophyllaceae 
Βρέθηκε στην ίδια τοποθεσία με το προαναφερόμενο είδος. Έχει βρεθεί στην 
Μακεδονία και στην F.Y.R.O.M. ενώ δεν έχει αναφερθεί μέχρι σήμερα η παρουσία του 
στην περιοχή της Θράκης. 
 
Euphorbia graeca – Οικογένεια: Euphorbiaceae 
Παρατηρήθηκε στον λόφο που βρίσκεται δυτικά του Περάματος. 
 
Προστατευόμενα από το Προεδρικό Διάταγμα 67/1981 
Digitalis lanata Οικογένεια : scrofulariaceae 
Εντοπίστηκε σε διάφορες τοποθεσίες της ευρύτερης περιοχής μελέτης. Αν και είναι 
σχετικά κοινό στην Ελλάδα έχει ενταχτεί στο παραπάνω Προεδρικό Διάταγμα. 
 
Σπάνια είδη της Ελλάδας 
Fraxinus angustifolia ssp. Oxycarpa, Οικογένεια: Οleaceae 
Πρόκειται για δενδρώδες είδος. Εντοπίστηκε στο βορειοανατολικό άκρο της περιοχής 
μελέτης καθώς και δυτικά της Μαυροράχης. Είναι υγρόφιλο είδος το οποίο είναι 
σχετικά κοινό στη Θράκη αλλά σπάνιο σε επίπεδο Ελλάδας. 
 
Quercus ithaburensis ssp. macrolepis X Quercus cerris, Οικογένεια : fagaceae 
Είναι δενδρώδες είδος και αποτελεί υβρίδιο των προαναφερόμενων δρυών. 
Παρατηρήθηκε στο νότιο τμήμα του δυτικού παραπόταμου του Παλιορρέματος. 
 
Genista anatolica, Οικογένεια: Leguminosae  
Είναι χαμηλός θάμνος και εντοπίστηκε στον λόφο δυτικά του οικισμού Περάματος. Δεν 
έχει αναφερθεί μέχρι σήμερα η παρουσία του στον Ελλαδικό χώρο. 
 
Σημειώνεται, ότι από την οικολογική μελέτη βάσης δεν εντοπίστηκαν τοπικά ενδημικά 
είδη ούτε είδη χλωρίδας που προστατεύονται από την κοινοτική νομοθεσία. 
 
Η κατανομή των σημαντικών φυτικών ειδών καθώς και η εκτίμηση του ποσοστού 
συμμετοχής τους στην χλωριδική σύνθεση της περιοχής μελέτης θα διερευνηθεί 
διεξοδικά στο στάδιο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου. 
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5.1.7. Πανίδα 
 
5.1.7.1. Ορνιθοπανίδα 
 
Η βόρεια Ελλάδα και ιδιαίτερα η Θράκη θεωρείται αξιόλογη τόσο για την ποικιλία όσο 
και για τους πληθυσμούς των ειδών της ορνιθοπανίδας. Ως αποτέλεσμα αυτού του 
γεγονότος, ορισμένες περιοχές έχουν ενταχθεί σε κατάλογους προστατευόμενων ή 
οικολογικά ευαίσθητων περιοχών. Πλησίον αλλά και εντός της ευρύτερης περιοχής 
μελέτης εντοπίζονται περιοχές με ορνιθολογικό ενδιαφέρον κυρίως για τον φωλεασμό 
αρπακτικών πουλιών. 
 
Από την Οικολογική Mελέτη Βάσης της περιοχής Περάματος – Κόμαρου (ENVECO 
Α.Ε. ECHMES ΕΠΕ, 1998) προέκυψε ότι η κατανομή της παρουσίας των ειδών της 
ορνιθοπανίδας σε σχέση με το είδος των οικοσυστημάτων έχει ως εξής: 
 
Στην βλάστηση των αειφύλλων σκληροφύλλων η οποία εκτείνεται περισσότερο στο 
νότιο τμήμα της ευρύτερης περιοχής μελέτης χαρακτηριστικά είδη ορνιθοπανίδας είναι 
τα (Streptopelia turtur), (Turdus merula), (Luscinia megarhynchos), (Sylvia cantillans) 
Sylvia melanocephala) (Lanius senator). Σε υγρότερες περιοχές συναντώνται επίσης και 
τα (Hippolais pallida), (Sylvia hortensis).  
 
Οι απότομες και βραχώδεις περιοχές οι οποίες απαντώνται περισσότερο στις 
απόκρημνες κορυφές των λόφων της ευρύτερης περιοχής μελέτης όπως το Οδοντωτό, 
Μαυροράχη, Αγ. Γεώργιος, και Βράχος καθώς και νότια του χωριού Πετρωτά 
χρησιμοποιούνται για φωλεασμό των πτηνών, όπως η αετογερακίνα (Buteo rufinus) το 
βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus), η κουκουβάγια (Athene noctua), ο πετρίτης (Falco 
peregrinus), το χρυσογέρακο (Falco biarmicus), ο μπούφος (Bufo bufo), ο 
μαυροπελαργός (Ciconia nigra), και ο βραχοτσοπανάκος (Sitta neumayer). Η βραχώδης 
περιοχή που εντοπίζεται δυτικά του οικισμού Πετρωτών παρουσιάζει το μεγαλύτερο 
ορνιθολογικό ενδιαφέρον για τα αρπακτικά πουλιά σε επίπεδο ευρύτερης περιοχής 
μελέτης. 
 
Τα δάση Μαύρης πεύκης δεν φαίνεται να είναι πλούσια σε είδη της ορνιθοπανίδας. Τα 
πιο κοινά είδη είναι ο βλάχος (Emberiza hortulana), ο σπίνος (Fringilla coelebs) και η 
δενδροσταρήθρα (Lullula arborea). 
 
Η ύπαρξη συστάδων σπερμοφυών και ανεπτυγμένων συστάδων φυλλοβόλων δρυών (η 
βόρεια πλευρά του όρους Οδοντωτού, βόρεια των οικισμών Κόμαρου και Περάματος) 
συντελούν στην αύξηση της βιοποικιλότητας της ευρύτερης περιοχής μελέτης. Τέτοιες 
περιοχές αποτελούν σημαντικούς βιότοπους φωλεασμού πουλιών τα οποία κατα-
σκευάζουν τρύπες σε κορμούς δέντρων όπως η βαλκανοτσικλιτάρα (Dendrocopus 
syriacus), ο τσαλαπετεινός (Upupa epops) και ο κλειδονάς (Parus lugubris). Άλλα είδη 
που απαντώνται είναι το σαΐνι (Accipiter brevipes), η λιοστριτσίδα (Hippolais 
olivetorum), ο παρδαλοκεφαλάς (Lanius nubicus), η κίσσα (Garrulus glandarius), ο 
συκοφάγος (Oriolus oriolus) και το σιρλοτσίχλονο (Emberiza cirlus). 
 
Στην παραποτάμια βλάστηση η οποία είναι πολύ περιορισμένη στην περιοχή μελέτης, 
εκτός από τα δασόβια είδη που αναφέρθηκαν παραπάνω, πολύ κοινή είναι και η 
παρουσία του αηδονιού (Luscinia megarynchos) 
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Στις περιοχές εκβολής των ρεμάτων Γυαλού και Παλιορέμματος είδη που 
παρατηρήθηκαν είναι ο ποταμοσφυριχτής (Charadrius dubius) που πιθανά φωλεοποιεί  
και ο κρυπτοτσικνιάς (Ardeola ralloides) το οποίο χρησιμοποιεί την περιοχή ως 
μεταναστευτικό σταθμό. 
 
Είδη τα οποία παρατηρούνται στις αγροτικές καλλιέργειες είναι ο αμπελουργός  
(Emberiza melanocephala) και ο τσιφτάς (Miliaria calandra).  
 
Από τα είδη ορνιθοπανίδας που έχουν παρατηρηθεί στην περιοχή, (Οικολογική μελέτη 
βάσης ENVECO AE – ECHMES ΕΠΕ), 22 είδη ανήκουν στο παράρτημα Ι της 
κοινοτικής οδηγίας 79/409 ΕΟΚ ‘Περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών’ τα οποία 
είναι τα εξής: 
 

Πίνακας 5.1.7-1. Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας που έχουν παρατηρηθεί στην 
περιοχή μελέτης 

Επιστημονική 
Ονομασία 

Ελληνική ονομασία Κω- 
δικός 

Καθεστώς 
Μετανάσ- 

τευσης 

Βιό- 
τοπος 

ΠΑΡ. Ι 
79/409 
ΕΟΚ 

Σύμβαση 
της 

Βέρνης 

Σύμβαση 
Βόννης. 

Φωλεά- 
ζων 

Μετανασ- 
τευτικό 

Διαχει-
μάζων 

Accipiter brevipes Σαϊνι 02730 BM SFe I II II + ++  
Aquila chrysaetos Χρυσαετός 02960 R RM I II II + + + 
Ardeola ralloides Κρυπτοτσικνιάς 01080 M C 1 II   +  

Burhinus 
oedicnemus 

Πετροτριλίδα 04590 BM P I II II + +  

Buteo rufinus Αετογερακίνα 02880 R PR I II II + + + 
Calandrella 

brachydactyla 
Μικρογαλιάντρα 09680 BMW P I II  ++ +++ + 

Ciconia ciconia Πελαργός 01340 BM CV 1 II II  +++  
Ciconia nigra Μαυροπελαργός 01310 BM S 1 II II + +  

Circaetus gallicus Φιδαετός 02560 BM MFe I II II + ++  
Circus 

aeruginosus 
Καλαμόκιρκος 02600 M A 1 II   ++ + 

Coracias garrulus Χαλκοκουρούνα 08410 B-adjM A I II II + ++  
Dendrocopos 

medius 
Μεσοτσικλιτάρα 08830 R F 1 II  + + + 

Dendrocopos 
syriacus 

Βαλκανοτσικλιτάρα 08780 R SV 1 II  + + + 

Emberiza 
hortulana 

Βλάχος 18660 BM  I III  ++ ++  

Falco eleonorae Μαυροπετρίτης 03110 S F I II II  +  
Falco tinnunculus Βραχοκιρκίνεζο 03040 R A  II II + + + 

Hieraaetus 
pennatus 

Σταυραετός 02980 BM FFe I II II + +  

Hippolais 
olivetorum 

Λιοστριτσίδαr 12580 BM F I II II ++ ++  

Lanius collurio Αετομάχος 15150 BM FeM I II  ++ +++  
Larus 

melanocephalus 
Μαυροκέφαλος 

γλάρος 
05750 M O I II II  +++ + 

Lullula arborea Δενδροσταρήθρα 09740 BMW MP I III  ++ +++ ++ 
Neophron Ασπροπάρης 02470 BM RV I II II + ++  
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Επιστημονική 
Ονομασία 

Ελληνική ονομασία Κω- 
δικός 

Καθεστώς 
Μετανάσ- 

τευσης 

Βιό- 
τοπος 

ΠΑΡ. Ι 
79/409 
ΕΟΚ 

Σύμβαση 
της 

Βέρνης 

Σύμβαση 
Βόννης. 

Φωλεά- 
ζων 

Μετανασ- 
τευτικό 

Διαχει-
μάζων 

percnopterus 
Phalacrocorax 

carbo 
Κορμοράνος 00720 M O 1 III   ++ ++ 

Ι: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΙΙ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 

       B    αναπαράγεται – φωλιάζει στην περιοχή 
       M μεταναστευτικό  (περνά από την περιοχή στη διάρκεια της ανοιξιάτικης ή φθινοπωρινής 

μεταναστευτικής περιόδου) 
       W   διαχειμάζει στην περιοχή 
       R   παραμένει μόνιμα στην περιοχή 
ΒΙΟΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ 

Α  Παντού 
F  Δάση 
FE  Παρυφές δάσους / Φυτοφράχτες        
S  Παραποτάμια δάση 
C  Εκβολές ρεμάτων / έλη 
P  Γεωργικές καλλιέργειες / βοσκότοποι 
R  Βραχώδεις περιοχές 
V  Χωριά / Γεωργικές αποθήκες 

ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ 
• +   1-10       ζευγάρια εάν φωλιάζει και άτομα εάν δεν φωλιάζει 
• ++  10-100 
• +++ 100-1000 

 

5.1.7.2. Άλλα είδη πανίδας 
Τα πιο κοινά είδη θηλαστικών της ευρύτερης περιοχής μελέτης είναι η αλεπού (Vulpes 
vulpes) και το κουνάβι (Martes foina) τα οποία συναντώνται σε όλα τα είδη των 
οικοσυστημάτων. Στην περιοχή εμφανίζονται επίσης ο σκατζόχοιρος (Erinaceous 
concolor), ο οποίος προστατεύεται από το Προεδρικό Διάταγμα  67/1981 και ο 
κρικοποντικός (Apodemus flavicolis).  
 
Τα αμφίβια που παρατηρήθηκαν στην περιοχή (Οικολογική μελέτη βάσης ENVECO 
AE – ECHMES ΕΠΕ) είναι ο λιμνοβάτραχος (Rana ridibunda) και ο χωματόφρυνος 
(Bufo bufo) (τα οποία προστατεύονται από το Π.Δ. 67/1981) καθώς και ο 
πρασινόφρυνος (Βufo viridis). Για τα δύο πρώτα είδη πολύ σημαντικά θεωρούνται τα 
έλη γλυκού νερού, τα υδατορεύματα και οι περιοχές εκβολών αυτών. 
 
Η ευρύτερη περιοχή μελέτης χαρακτηρίζεται πλούσια σχετικά με την παρουσία των 
ερπετών. Έχουν παρατηρηθεί δύο είδη χερσαίων χελωνών, η γραικοχελώνα και η 
μεσογειακή χελώνα (Testudo graeca και T. hermanni). Στα έλη γλυκού νερού καθώς και 
σε μια πρόσφατα κατασκευασμένη υδατοσυλλογή νερού βορειοδυτικά του οικισμού 
του Περάματος παρατηρήθηκαν δύο είδη νεροχελωνών, στικτόλαμη και η 
γραμμωτόλαιμη νεροχελώνα (Εmys orbicularis και Mauremys caspica). Και τα τέσσερα 
προαναφερόμενα είδη χελωνών προστατεύονται από το Π.Δ 67/1981 ενώ 
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περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ της Κοινοτικής Οδηγίας 92/43 ΕΟΚ. Από τις 
σαύρες παρατηρήθηκε μικρός αριθμός ειδών σε σχέση με άλλα οικοσυστήματα 
παρόμοιου τύπου. Τα είδη αυτά είναι η πρασινόσαυρα (Lacerta viridis), η τρανόσαυρα 
(Lacerta trilineata) καθώς και η φιδόσαυρα (Ophisaurus apodus). 
 
Επίσης η περιοχή θεωρείται πλούσια σε είδη φιδιών, δεδομένου ότι παρατηρήθηκαν 8 
είδη φιδιών, εκ των οποίων τα περισσότερα προστατεύονται από το Π.Δ.67/1981, ενώ 
δύο περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ της κοινοτικής Οδηγίας 92/43ΕΟΚ: το 
σπιτόφιδο (Εlaphe situla) και ο λαφιάτης (Elaphe quartolineata). Τα υπόλοιπα 6 είναι τα 
εξής: το Ερημόφιδο (Eryx jaculus), το αστραπόφιδο (Coluber caspius), το γιατρόφιδο 
(Elaphe longissima), ο σαπίτης (Manpolon monspessulanus), το νερόφιδο (Natrix 
natrix), και η οθωμανική οχιά (Vipera xanthina). 
 
Όσον αφορά τα ασπόνδυλα, οι περιοχές που θεωρούνται σημαντικότερες στην 
ευρύτερη περιοχή είναι εκείνες που έχουν υγροτοπικά χαρακτηριστικά και ιδιαίτερα τα 
έλη γλυκού νερού στα οποία παρατηρήθηκαν το είδος Anax imperator (οικογένεια 
Aeshnidae) που προστατεύεται από το Π.Δ.67/1981 και το είδος Calosoma sycophanta 
το οποίο περιλαμβάνεται σε διεθνείς καταλόγους σημαντικών ειδών της πανίδας που 
χρήζουν προστασία. 
 
Γενικά οι σημαντικότερες περιοχές για τα είδη της πανίδας είναι μικτές περιοχές 
βοσκοτόπων διαχειριζόμενων παραδοσιακά και δασικής ή υψηλής και πυκνής 
βλάστησης αειφύλλων σκληροφύλλων. Επίσης σημαντικές είναι οι περιοχές με 
υγροτοπικά χαρακτηριστικά καθώς και οι βραχώδεις και απότομες πλαγιές των 
εδαφικών εξάρσεων της περιοχής. 
 
5.1.8. Ευαίσθητες – Προστατευόμενες Περιοχές 
 
Όπως προαναφέρθηκε, στην Δυτική Θράκη εντοπίζονται περιοχές με υψηλό οικολογικό 
ενδιαφέρον. Το γεγονός αυτό οφείλεται αφ’ ενός μεν στο αυξημένο ποσοστό κατανομής 
υγροτοπικών εκτάσεων, αφετέρου δε στην έλλειψη σημαντικών ανθρωπογενών 
δραστηριοτήτων. Οι περιοχές αυτές ανήκουν σε ένα ή περισσότερους από τους 
παρακάτω καταλόγους: 
 
• Ο κατάλογος των Ελληνικών υγροτόπων που έχουν προστατεύονται από την Διεθνή 

Συνθήκη Ramsar. 
• Ο εθνικός κατάλογος των υποψήφιων περιοχών να ενταχθούν στο Ευρωπαϊκό 

δίκτυο προστατευόμενων περιοχών” NATURA 2000”. 
• Ο κατάλογος των περιοχών που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα καταγραφής 

βιοτόπων CORINE 
• Oι σημαντικές περιοχές για τα πουλιά της Ελλάδας σύμφωνα με την Ελληνική 

Ορνιθολογική Εταιρεία 
• Ο κατάλογος των υγροτόπων της Ελλάδας σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Βιοτόπων 

– Υγροτόπων 
 
Οι εν λόγω περιοχές εμφανίζονται στο Χάρτη 5.1.8. 
 
Εντός των δύο νομών εντοπίζονται τρεις υγροτοπικές περιοχές που προστατεύονται από 
την Διεθνή Σύμβαση Ramsar. Πρόκειται για το Δέλτα του ποταμού Έβρου, το 
σύμπλεγμα υγροτόπων της Λίμνης Βιστωνίδας καθώς και της λίμνης Μητρικού και των 
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παρακείμενων Λιμνοθαλασσών. Με την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
(Κ.Υ.Α.) 5796/16.9.1986 (ΦΕΚ 854 Β), οι δύο τελευταίοι αποτελούν ενιαία 
προστατευόμενη περιοχή με την ονομασία Υγροβιότοποι Δέλτα Νέστου, Λίμνης 
Βιστωνίδας, Λίμνης Ισμαρίδας και της ευρύτερης περιοχής τους. Εντοπίζονται δυτικά 
της ευρύτερης περιοχής μελέτης και απέχει απ’ αυτήν 16 km. Το Δέλτα του Έβρου στο 
νοτιοανατολικό άκρο του ομώνυμου νομού απέχει 23 km περίπου από την περιοχή 
μελέτης. 
 
Βορειοδυτικά της ευρύτερης περιοχής μελέτης και σε μια απόσταση 14 km περίπου 
βρίσκεται ο ποταμός Φιλιούρης, το μεγαλύτερο τμήμα του οποίου έχει χαρακτηρισθεί 
ως περιοχή Νatura 2000 (στα πλαίσια εφαρμογής της κοινοτικής οδηγίας 92/43 Natura 
2000) και έχει ενταχθεί στον εθνικό κατάλογο που εντάχθηκαν στο ευρωπαϊκό δίκτυο 
περιοχών Natura 2000. 
 
Η πλησιέστερη περιοχή που έχει συμπεριληφθεί στον εθνικό κατάλογο που εντάχθηκαν 
στο Ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευομένων περιοχών Natura 2000 είναι το σπήλαιο της 
Μαρώνειας που βρίσκεται στη ορεινή περιοχή του Ισμάρου σε μια απόσταση 4 km 
περίπου από το δυτικό όριο της ευρύτερης περιοχής μελέτης. Το σπήλαιο εντάχθηκε 
στον εθνικό κατάλογο τόσο για γεωλογικούς, σπηλαιολογικούς και αισθητικούς λόγους 
αλλά και λόγω της ύπαρξης τεσσάρων ειδών νυχτερίδων που περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα ΙΙ της κοινοτικής Οδηγίας 92/43 ΕΟΚ. 
 
Άλλες σημαντικές οικολογικά περιοχές είναι τα βουνά του Έβρου, καθώς και το δάσος 
της Δαδιάς κύριο χαρακτηριστικό των οποίων είναι η μεγάλη βιοποικιλότητα σε είδη 
της ορνιθοπανίδας και ιδιαίτερα των αρπακτικών. 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται όλες οι οικολογικά σημαντικές περιοχές των 
νομών Ροδόπης και Έβρου. 
 
Πίνακας 5.1.8-1. Περιοχές των νομών Ροδόπης και Έβρου που περιλαμβάνονται σε 

διεθνείς ή/και εθνικούς καταλόγους οικολογικά ευαίσθητων περιοχών. 
Αρ

. 
Οικολογικά ευαίσθητες 

περιοχές 
Ramsar Natura 

2000 
CORINE ΣΠΠΕ Υγρότοποι 

 
1 Δέλτα Έβρου (λίμνες 

Σκέπη, Νυμφών και 
λιμνοθάλασσες Παλούκια, 

Δράνα, Λακί 

+ + + + + 

2 Δάσος Δαδιάς  + + +  
3 Τρείς Βρύσες  + +   
4 Βουνά Έβρου  + + +  
5 Λίμνη Βιστωνίδας και  

Πόρτο Λάγος, 
λιμνοθάλασσες Λάφρη, 

Λαφρούδα, Λάγος 

+ + + + + 

6 Λίμνη Μητρικού και 
λιμνοθάλασσες Λίμνη, 
Ελος, Πτελέα, Μέση (ή 

Αλυκή), Ξυρολίμνη, Αρωγή 
(ή Καρατζά ή Μαυρολίμνη). 

+ + + + + 
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Αρ
. 

Οικολογικά ευαίσθητες 
περιοχές 

Ramsar Natura 
2000 

CORINE ΣΠΠΕ Υγρότοποι 
 

7 Ποταμός – Κοιλάδα 
Φιλιούρη 

 + + + + 

8 Κοιλάδα Κομσάτου  + + + + 
9 Σπήλαιο Μαρώνειας  + +   
10 Παραποτάμιο δάσος 

ποταμού Έβρου 
  +  + 

11 Βουνά Ανατολικής Ροδόπης   +   

 

Ramsar Περιοχές περιλαμβανόμενες στην Διεθνή Σύμβαση Ramsar σχετική με την προστασία υγροτόπων 
παγκόσμιου ενδιαφέροντος 

Natura 2000 Προτεινόμενος εθνικός κατάλογος περιοχών με σκοπό να ενταχθούν στο Ευρωπαϊκό δίκτυο 
προστατευόμενων περιοχών ΝΑΤURΑ 2000 

CORINE Κατάλογος σημαντικών ελληνικών βιοτόπων του προγράμματος Corine   
ΣΠΠΕ Σημαντικές Περιοχές για τα πουλιά της Ελλάδας 
Υγρότοποι Εθνικός κατάλογος Ελληνικών υγροτόπων (Εθνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων) 
 
Τέλος, βορειοδυτικά της ευρύτερης περιοχής μελέτης και σε μια απόσταση 5,5 km 
υπάρχει καταφύγιο θηραμάτων συνολικής έκτασης 8.500 στρεμμάτων περίπου. 
 
Πρέπει επίσης να σημειωθεί, ότι για την περιοχή μελέτης η ύπαρξη των φυτοκοι-
νοτήτων της Μαύρης Πεύκης αποτελεί σημαντικό οικολογικό αλλά και τοπιολογικό - 
αισθητικό χαρακτηριστικό. Η οικολογική τους αξία συνίσταται στους εξής λόγους: 
 
• Οι φυτοκοινότητες αυτές θεωρούνται υπολείμματα ενός ευρύτερου δάσους Μαύρης 

Πεύκης που εξαπλωνόταν στο παρελθόν. 
• Εντοπίζονται σε σχετικά ασυνήθιστο για τους βιολογικούς μηχανισμούς 

προσαρμογής τους υψόμετρο. 
• Τα δέντρα αυτά παρουσιάζουν ένα ασυνήθιστο σχήμα με πλατιά κώμη και 

λυγισμένο κορμό 
• Η εμφάνιση της φυτοκοινότητας σε εκρηξιγενείς πετρώδεις σχηματισμούς και σε 

βαριά εδάφη. 
• Η ύπαρξη του δάσους Μαύρης Πεύκης σε συνδυασμό με της ύπαρξη χειμάρρων 

διαλείπουσας ροής καθώς και μικρής κλίμακας ελών δημιουργεί ένα ενδιαφέρον 
τοπιολογικό χαρακτηριστικό. 

 
Οι φυτοκοινότητες της Μαύρης Πεύκης όπως φαίνεται και από τον Χάρτη 5.1.6 
εντοπίζονται στο κεντρικό και βόρειο τμήμα της περιοχής μελέτης, περιφερειακά του 
λόφου Παλιούρια. Από την οικολογική μελέτη βάσης που εκπονήθηκε για την περιοχή, 
προέκυψε το συμπέρασμα, ότι η εμφάνιση της Μαύρης Πεύκης στην ευρύτερη περιοχή 
παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Σημειώνεται ότι η κήρυξη μέρους της έκτασης της 
Μαύρης Πεύκης εντός της ευρύτερης περιοχής μελέτης σε μνημείο της φύσης έχει 
προταθεί από τις αρμόδιες αρχές της περιοχής, χωρίς πάντως μέχρι σήμερα να υπάρχει 
κάποια τελική απόφαση επί του θέματος. 
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5.1.9. Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά 
 
Η περιοχή μελέτης βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Θράκης περιλαμβάνοντας το 
νοτιοδυτικό τμήμα του νομού Έβρου και το νότιο ανατολικό τμήμα του νομού 
Ροδόπης.  
 
Το τμήμα του νομού Έβρου αποτελεί το νοτιοδυτικό άκρο των βουνών του νομού 
Έβρου, το οποίο χαρακτηρίζεται από έντονες μορφολογικές εξάρσεις, με αποτέλεσμα 
να δημιουργούνται πλήθος μικρά υδατορέματα τα οποία καταλήγουν στο κύριο 
υδατόρεμα διαλείπουσας ροής, το Παλιόρρεμα. Το μέγιστο υψόμετρο των εξάρσεων 
εντός της περιοχής μελέτης ανέρχεται σε 370 m περίπου.  
 
Το τμήμα του νομού Ροδόπης αποτελεί τις ανατολικές υπώρειες του όρου Ίσμαρος που 
είναι ένα σχετικά χαμηλό βουνό που χαρακτηρίζεται όμως από έντονες εδαφικές 
εξάρσεις το μέγιστο υψόμετρο των οποίων ανέρχεται στα 678 m.  
 
H ευρύτερη περιοχή μελέτης όπως αναφέρθηκε διατρέχεται από βορρά προς νότο από 
δύο κύρια υδατορέματα: το ρέμα Γυαλού και το Παλιόρρεμα. Το πρώτο είναι 
μεγαλύτερο και χαρακτηρίζεται από πολύ μεγαλύτερες παροχές νερού. 
 
Στο νότιο ανατολικό τμήμα της ευρύτερης περιοχής μελέτης η κλίση των υπωρειών 
μειώνεται σχετικά ομαλά με αποτέλεσμα να υπάρχει η δυνατότητα γεωργικής 
εκμετάλλευσης της γης. Οι συνήθεις γεωργικές καλλιέργειες είναι ελαιώνες. 
Χαρακτηριστικός επίσης είναι ο σχηματισμός αμμωδών παραλίων τις οποίες 
επισκέπτονται λουόμενοι την καλοκαιρινή περίοδο.  
 
Η παραλιακή περιοχή ανάμεσα στα δύο ρέματα χαρακτηρίζεται από απότομες κλίσεις 
και παρουσία βραχωδών περιοχών. Αμμώδεις παραλίες σχηματίζονται στις περιοχές 
των εκβολών και των δύο ρεμάτων. 
 
Στο εσωτερικό της ευρύτερης περιοχής μελέτης κυριαρχεί το τοπίο της φυσικής 
βλάστησης, που στο νότιο τμήμα είναι χαμηλή και αραιή, ενώ στο βόρειο τμήμα είναι 
κυρίως δασώδης. Οι οικισμοί Πέραμα, Πετρωτά και Κόμαρος είναι μικρής κλίμακας 
αποτελούμενοι κυρίως από μονώροφα σπίτια με κεραμοσκεπή. Πλησίον των οικισμών 
το τοπίο εναλλάσσεται με χαμηλές θαμνώδεις εκτάσεις, γεωργικές καλλιέργειες, 
αγροτικούς δρόμους ενώ σποραδικά εμφανίζονται και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Η 
ποικιλία του τοπίου εντείνεται από την ύπαρξη των έντονων εδαφικών εξάρσεων, 
μισγάγγειων αλλά και βραχωδών περιοχών.  
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5.2. Ανθρωπογενές Περιβάλλον 
 
5.2.1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά  
 

5.2.1.1. Πληθυσμιακά στοιχεία 

Όπως προαναφέρθηκε (βλ. §4.2), η ευρύτερη περιοχή μελέτης του έργου καθορίζεται 
από τα διοικητικά όρια των δημοτικών διαμερισμάτων που είναι όμορα της περιοχής 
κατάληψης του έργου και είναι Μαρώνεια Κρωβύλη, Συκορράχη Μάκρη, τα οποία 
σύμφωνα με το νόμο 2539/97 εντάσσονται στους εξής δήμους : 
• Δήμος Αλεξανδρούπολης Νομού Έβρου, ο οποίος αποτελείται από τα κοινοτικά 

διαμερίσματα : Δ. Αλεξανδρούπολης, (έδρα νέου δήμου) Κ. Άβαντα, Κ. Αισύμης, Κ. 
Κίρκης, Κ. Μάκρης, Κ. Συκορράχης 

• Δήμος Μαρώνειας Νομού Ροδόπης, ο οποίος αποτελείται από τα κοινοτικά 
διαμερίσματα: Κ. Ξυλαγάνης (έδρα νέου δήμου), Κ. Αμαράντων, Κ. Ιμέρου, Κ. 
Μαρώνειας, Κ. Μιράνων, Κ. Πελαγίας, Κ. Προσκυνητών 

• Δήμος Σαπών Νομού Ροδόπης, ο οποίος αποτελείται από τα κοινοτικά 
διαμερίσματα: Δ. Σαπών (έδρα νέου δήμου), Κ. Κρωβύλης, Κ. Αρίσβης, Κ. 
Αρριανών, Κ. Νέας Σάντας 

 
Η πληθυσμιακή εξέλιξη των νέων δήμων κατά την διάρκεια των δύο τελευταίων 
απογραφών της Ε.Σ.Υ.Ε. φαίνεται στον Πίνακα 5.2.1-1.  
 

Πίνακας 5.2.1-1. Πληθυσμιακές μεταβολές όμορων του έργου Δήμων 

ΟΤΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) 

1991-2001 1991   2001 
Δ. Σαπών 8.572 9.542 11,32 

Δ. Μαρωνείας 7.784 7.644 -1,79 
Δ. Αλεξανδρούπολης 41.860 52.720 25,94 

Σύνολο 58.216 69.906 20,08 
Πηγή: ΕΣΥΕ 
 
Αντίστοιχα η πληθυσμιακή εξέλιξη των δημοτικών διαμερισμάτων που οριοθετούν την 
ευρύτερη περιοχή μελέτης φαίνεται στον Πίνακα 5.2.1-2. 
 

Πίνακας 5.2.1-2. Πληθυσμιακές μεταβολές περιοχής μελέτης 

ΟΤΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) 

1991-2001 1991 2001 
Δ.Δ. Συκορράχης 983 890 -9,46 

Δ.Δ. Μάκρης 493 500 1,42 
Δ.Δ. Κρωβύλης 613 558 -9 
Δ.Δ. Μαρωνείας 788 881 11,8 
Σύνολο περιοχής 

μελέτης 
2.877 2.829 -1,67% 

Πηγή: ΕΣΥΕ 
 
• Από την ανάγνωση των Πινάκων 5.2.1-1 και 5.2.1-2, προκύπτει ότι κατά τη 

δεκαετία 1991-2001 ο πληθυσμός του δημοτικού διαμερίσματος Συκορράχης του 
δήμου Αλεξανδρούπολης και του δημοτικού διαμερίσματος Κρωβύλης του δήμου 
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Σαπών παρουσίασε αρνητική μεταβολή και συγκεκριμένα της τάξης του 9%. Η 
μεταβολή αυτή μπορεί να αποδοθεί στο κύμα εσωτερικής μετανάστευσης προς τους 
μεγάλους δήμους της περιοχής και αποδίδεται στις ελπίδες που διαφάνηκαν για την 
ύπαρξη θέσεων εργασίας στις περιοχές αυτές καθώς και την τάση των νέων να 
εγκαταλείπουν την ενασχόληση με τη γεωργία. 

 
Άμεση περιοχή μελέτης 
Σύμφωνα με την απογραφή του 2001, ο καταγεγραμμένος πληθυσμός των οικισμών του 
Περάματος και του Κόμαρου, οι οποίοι ανήκουν στο δημοτικό διαμέρισμα 
Συκορράχης, ήταν 109 και 145 κάτοικοι αντίστοιχα. Ο οικισμός των Πετρωτών (ανήκει 
στο Ν. Ροδόπης) είναι ουσιαστικά ένα οικογενειακός οικισμός, καθώς στην απογραφή 
του 2001 καταγράφηκαν 31 κάτοικοι. Σημειώνεται ότι και οι τρεις οικισμοί της 
περιοχής μελέτης είναι αμιγώς μουσουλμανικοί οικισμοί.  
 
5.2.1.2. Κατανομή πληθυσμού κατά ομάδες ηλικιών 
 
Από τα διαθέσιμα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.) για 
το 2001 προκύπτει ότι στα κοινοτικά διαμερίσματα της ευρύτερης περιοχής μελέτης το 
13,7% των κατοίκων είναι ηλικίας από 0-14, το 13,35% από 15-24, το 18 % από 25-39, 
το 19,3% από 40-54, το 14% από 55-64, το 18,5% από 65-79 και τέλος το 3,2% από 80 
και πάνω. 
 
5.2.1.3. Επίπεδο εκπαίδευσης 
 
Από τα υπάρχοντα στοιχεία της ΕΣΥΕ προκύπτει ότι το επίπεδο εκπαίδευσης στους 
νομούς Έβρου και Ροδόπης είναι χαμηλότερο από το μέσο όρο της χώρας. Σημειώνεται 
πάντως, ότι τα τελευταία χρόνια εμφανίζονται τάσεις βελτίωσης σε επίπεδο νομού, το 
οποίο όμως σχετίζεται με τη σημαντική άνοδο του επιπέδου εκπαίδευσης στα μεγάλα 
αστικά κέντρα των νομών. 
 
Ειδικότερα, αναφέρεται ότι σύμφωνα με την τελευταία απογραφή (2001), τα ποσοστά 
αγράμματων και απόφοιτων δημοτικού στους Νομούς Έβρου και Ροδόπης 
υπολογίστηκαν αντίστοιχα σε 38,75% και 52%, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά σε επίπεδο 
χώρας είναι 1,56% και 1,53%. 
 
5.2.2. Χρήσεις/ κάλυψη γης και ιδιοκτησιακό καθεστώς γης 
 
5.2.2.1. Χρήσεις/κάλυψη γης 
 
Με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία της τελευταίας απογραφής της Ε.Σ.Υ.Ε. (2001) 
παρατηρούμε ότι στο νομό Έβρου το σύνολο των εκτάσεων καλύπτεται στο 
μεγαλύτερο ποσοστό του από καλλιεργούμενες εκτάσεις (52,2%). Αντίθετα, στο νομό 
Ροδόπης τόσο οι καλλιεργούμενες εκτάσεις όσο και τα δάση καταλαμβάνουν περίπου 
το 43%.  
 
Σε επίπεδο δήμων, η Αλεξανδρούπολη καλύπτεται κατά το μεγαλύτερο μέρος της από 
δάση (65%), ενώ ο Δήμος Σαπών από καλλιεργούμενες εκτάσεις (63,6%). Ειδικότερα, 
στον Πίνακα 5.2.2-1 φαίνεται η κατανομή των χρήσεων γης στους Δήμους Σαπών και 
Αλεξανδρούπολης και στους Νομούς Ροδόπης και Έβρου. 
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Πίνακας 5.2.2-1. Χρήσεις γης (εκτάσεις σε χιλ. στρέμματα) 

 Σύνολο 
εκτάσεων 

Καλλιεργούμενες 
εκτάσεις και 

αγραναπαύσεις 

Βοσκότοποι 
 Δάση 

Εκτάσεις 
καλυπτόμενες 

από νερά 

Εκτάσεις 
οικισμών 

Άλλες 
εκτάσεις 

Αλεξανδρούπολης 641,7 185,4 18,6 417,3 6,9 11,4 2,1 
%  28,9% 3% 65% 1,075% 1,78% 0,33% 

Ν.Έβρου 4.247,987 2.217,67 182,43 1.638,65 128,99 56,087 24,16 
%  52,2% 0,43% 38,6% 3% 1,32% 0,57% 

Σαπών 300,3 190,9 11,5 93,8 0,0 3,5 0,6 
%  63,6% 3,83% 31,2% 0% 1,17% 0,2% 

Ν. Ροδόπης 2.550,2 1.077,3 135 1.114,4 82,4 35,3 105,8 
%  42,3% 5,3% 43,7% 3,2% 1,4% 4,2% 

 
Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, στο Δήμο Σαπών οι καλλιεργούμενες 
εκτάσεις καλύπτουν το 63,6%, οι βοσκότοποι το 3,83% και τα δάση το 31,2%. Στο 
Δήμο Αλεξανδρούπολης τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 28,9% (καλλιεργούμενες 
εκτάσεις), 3% (βοσκότοποι) και 65% (δάση). 
 
Επιπλέον, με βάση το πρόγραμμα καταγραφής της κάλυψης γης σε επίπεδο Χώρας 
Corine Land Cover, στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι χρήσεις γης για 
τις περιοχές των δημοτικών διαμερισμάτων της ευρύτερης περιοχής μελέτης. 
 

Πίνακας 5.2.2-2. Αποτύπωση κάλυψης γης Δ.Δ. Συκορράχης 

Κατηγορία Κάλυψης γης Έκταση (στρ) 
%  

Έκτασης 
Διακεκομμένη αστική οικοδόμηση 257 0,26% 
Οδικά σιδηροδρομικά δίκτυα και γειτνιάζουσα γη 1.064 1,06% 
Μη αρδεύσιμη αρόσιμη γη 17.401 17,38% 
Γη που καλύπτεται κυρίως από τη γεωργία με σημαντικές 
εκτάσεις φυσικής βλάστησης 

12.622 12,61% 

Δάσος πλατυφύλλων 27.196 27,17% 
Μικτό δάσος 8.378 8,37% 
Φυσικοί  βοσκότοποι 6.981 6,97% 
Σκληροφυλλική βλάστηση 20.200 20,18% 
Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις 6.000 5,99% 

 
Πίνακας 5.2.2-3. Αποτύπωση κάλυψης γης Δ.Δ. Κρωβύλης 

Κατηγορία Κάλυψης γης Έκταση (στρ) 
%  

Έκτασης 
Διακεκομμένη αστική οικοδόμηση 273 0,54% 

Οδικά σιδηροδρομικά δίκτυα και γειτνιάζουσα γη 352 0,69% 
Μη αρδεύσιμη αρόσιμη γη 17.364 34,17% 

Γη που καλύπτεται κυρίως από τη γεωργία με σημαντικές 
εκτάσεις φυσικής βλάστησης 2.677 5,27% 

Δάσος πλατυφύλλων 3.262 6,42% 
Μικτό δάσος 4.041 7,95% 

Φυσικοί  βοσκότοποι 5.149 10,13% 
Σκληροφυλλική βλάστηση 17.694 34,82% 
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Πίνακας 5.2.2-4. Αποτύπωση κάλυψης γης Δ.Δ. Μαρώνειας 

Κατηγορία Κάλυψης γης Έκταση (στρ) 
%  

Έκτασης 
Διακεκομμένη αστική οικοδόμηση 386 0,50% 

Μη αρδεύσιμη αρόσιμη γη 13.471 17,58% 
Ελαιώνες 2.230 2,91% 

Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας 1.230 1,61% 
Γη που καλύπτεται κυρίως από τη γεωργία με σημαντικές 

εκτάσεις φυσικής βλάστησης 4.040 5,27% 
Δάσος πλατυφύλλων 10.683 13,94% 

Μικτό δάσος 7.112 9,28% 
Φυσικοί βοσκότοποι 12.387 16,17% 

Σκληροφυλλική βλάστηση 23.786 31,04% 
Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις 1.301 1,70% 

 
Πίνακας 5.2.2-5. Αποτύπωση κάλυψης γης Δ.Δ. Μάκρης 

Κατηγορία Κάλυψης γης Έκταση (στρ) 
%  

Έκτασης 
Διακεκομμένη αστική οικοδόμηση 304 0,48% 
Βιομηχανικές ή εμπορικές ζώνες 16 0,03% 
Οδικά σιδηροδρομικά δίκτυα και γειτνιάζουσα γη 709 1,12% 
Χώροι εξορύξεως ορυκτών 880 1,39% 
Χώροι οικοδόμησης 450 0,71% 
Μη αρδεύσιμη αρόσιμη γη 176 0,28% 
Ελαιώνες 14.801 23,35% 
Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας 1.605 2,53% 
Γη που καλύπτεται κυρίως από τη γεωργία με σημαντικές 
εκτάσεις φυσικής βλάστησης 6.258 9,87% 
Δάσος πλατυφύλλων 7.742 12,21% 
Φυσικοί  βοσκότοποι 3.585 5,65% 
Σκληροφυλλική βλάστηση 22.439 35,40% 
Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις 4.429 6,99% 

 
Όπως προκύπτει από τους παραπάνω πίνακες η Σκληροφυλλική βλάστηση 
καταλαμβάνει σημαντικές εκτάσεις και στα τέσσερα δημοτικά διαμερίσματα, με το 
Δημοτικό Διαμέρισμα Συκορράχης να έχει αρκετά εκτεταμένες εκτάσεις δάσους 
πλατυφύλλων. Επιπλέον, αρκετά σημαντικές είναι και οι αγροτικές εκτάσεις που 
υπάρχουν εντός της ευρύτερης περιοχής μελέτης, με το Δημοτικό Διαμέρισμα Μάκρης 
να έχει σημαντικές εκτάσεις με ελαιώνες. 
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5.2.2.2. Ιδιοκτησιακό καθεστώς γης 
 
Στα πλαίσια της χωροταξικής μελέτη βάσης και μελέτης χρήσεων γης στην περιοχή του 
Περάματος (Enveco A.E.& ECHMES ΕΠΕ, Ιούλιος 1998) έγινε καταγραφή του 
ιδιοκτησιακού καθεστώτος που ισχύει για τα αγροτεμάχια της άμεσης περιοχής 
μελέτης. Τα βασικά συμπεράσματα αυτής της καταγραφής είναι τα εξής:  
• το νομικό πλαίσιο που διέπει το ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής είναι αρκετά 

πολύπλοκο, λόγω των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζονται στην υπό εξέταση 
ακριτική περιοχή της χώρας, 

• οι μεταβιβάσεις ακινήτων από τους Έλληνες πολίτες, μουσουλμανικού θρησκεύ-
ματος, οι οποίοι αποτελούν και την συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων της 
άμεσης περιοχής μελέτης, γίνονται ως επί το πλείστον με ιδιωτικά συμφωνητικά, τα 
οποία δεν μεταγράφονται στα οικεία υποθηκοφυλακεία, κυρίως λόγω της δυσκολίας 
προσκόμισης πιστοποιητικού ιθαγένειας. Άλλη, συνήθης πρακτική είναι η έκδοση 
δικαστικών αποφάσεων μετά από διεξαγωγή εικονικών και χωρίς αντιδικία δικών 
σχετικά με τη νομή ακινήτου μεταξύ συγγενών (συνήθως με τη διαδικασία των 
ασφαλιστικών μέτρων), η οποία και αποτελεί τον απαιτούμενο ιδιοκτησιακό τίτλο 
για την κτήση της κυριότητας, 

• το μέσο μέγεθος έκτασης των αγροτεμαχίων που έχουν καταγραφεί εντός της 
άμεσης περιοχής μελέτης είναι της τάξης των 10 στρεμμάτων και 

• το σύνολο σχεδόν των αγροτεμαχίων της περιοχής είναι «ξηρικά» (δεν ποτίζονται) 
ενώ πολλά από αυτά βρίσκονται σε αγρανάπαυση. 

 
5.2.3. Υποδομές 
 
5.2.3.1. Δίκτυα τεχνικής υποδομής 
 
Ηλεκτρικό δίκτυο 
Η περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης δεν παρουσιάζει αυτονομία ως προς 
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται 
μεταφέρεται μέσω του δικτύου υψηλής τάσης της ΔΕΗ σε υποσταθμούς από τους 
οποίους γίνεται η κατανομή του ρεύματος στους τελικούς καταναλωτές. Οι 
κοντινότεροι υποσταθμοί μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή μελέτης είναι 
αυτοί της Κομοτηνής και του Ιάσμου. Η Θράκη έχει αποκτήσει δυο μονάδες 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η πρώτη βρίσκεται στη Κομοτηνή και χρησιμοποιεί 
ως πρώτη ύλη φυσικό αέριο που εισάγεται από την Ρωσία, ενώ η δεύτερη μονάδα 
βρίσκεται στη περιοχή του Θησαυρού, Νέστου. 
 
Τόσο η περιοχή μελέτης όσο και η ευρύτερη του έργου περιοχή τροφοδοτείται με 
ηλεκτρική ενέργεια μέσω της γραμμή μέση τάσης (20 kV) που ξεκινά από τον 
υποσταθμό της Κομοτηνής και μεταφέρει ηλεκτρική ενέργεια στην Αλεξανδρούπολη.  
 
Επικοινωνίες 
Το επίπεδο των τηλεπικοινωνιών στους Νομούς Έβρου και Ροδόπης είναι 
ικανοποιητικό. Κατά μέσο όρο αντιστοιχούν περίπου 45 τηλεφωνικές συσκευές ανά 
100 κατοίκους ενώ το δίκτυο του ΟΤΕ περιλαμβάνει από ένα κύριο κέντρο στην 
Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη, και αρκετά κομβικά σημεία εντός των νομών. Η 
ευρύτερη περιοχή μελέτης εξυπηρετείται στο μεγαλύτερο μέρος της από το τηλεφωνικό 
κομβικό κέντρο των Σαπών του Ν. Ροδόπης ενώ ορισμένοι οικισμοί (ανατολικό τμήμα 
της περιοχής μελέτης) εξυπηρετούνται από το κύριο κέντρο της Αλεξανδρούπολης. 
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Οδικό δίκτυο 
Από την ευρύτερη περιοχή μελέτης διέρχεται το υφιστάμενο εθνικό οδικό δίκτυο 
Θεσσαλονίκης - Καβάλας - Ξάνθης - Αλεξανδρούπολης – Ορεστιάδας, καθώς και 
τμήμα του υπό κατασκευή αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας οδού (τμήμα Μέστη – 
Μάκρη) ο οποίος αποτελεί το σημαντικότερο οδικό έργο που έχει κατασκευαστεί στην 
Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Η Εγνατία οδός η οποία εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό 
δίκτυο αυτοκινητόδρομων αποτελεί σημαντικό συνδετικό κρίκο μεταξύ των 
περιφερειών της βόρειας Ελλάδας και κατ’ επέκταση της νότιας Ελλάδας, οδηγώντας 
έτσι στην άρση της απομόνωσης αυτών των περιοχών. 
 
Το λοιπό οδικό δίκτυο (πρωτεύον, δευτερεύον και επαρχιακό) της ευρύτερης περιοχής 
μελέτης είναι σε αρκετά καλή κατάσταση. Στις πεδινές περιοχές υπάρχει ανεπτυγμένο 
σύστημα δρόμων διασύνδεσης μεταξύ των οικισμών που στο μεγαλύτερο ποσοστό τους 
είναι ασφαλτοστρωμένοι (περίπου 90%) ενώ αντίθετα στις ημιορεινές περιοχές το 
οδικό δίκτυο είναι λιγότερο αναπτυγμένο. Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης το οδικό 
δίκτυο αποτελείται από τους εξής δρόμους  
• Κομοτηνή – Ξυλαγανή – Μαρώνεια – Αγ. Χαράλαμπος 
• Κομοτηνή – Βέννα – Στρύμη – Κρωβύλη 
• Ε.Ο. – Κόμαρος – Πέραμα 
• Μέστη – Πετρωτά - Παραλία Πετρωτών 
 
Εντός της άμεσης περιοχής μελέτης υπάρχει ένα δίκτυο αγροτικών και δασικών 
δρόμων, οι κυριότεροι των οποίων είναι προσπελάσιμοι και βατοί με συνηθισμένο 
αυτοκίνητο. Αντίθετα οι δευτερεύοντες δρόμοι παρουσιάζουν σημαντικά προβλήματα 
βατότητας και προσπέλασης, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών. 
 
Το γραφείο περιβάλλοντος της εταιρείας, στα πλαίσια του περιβαλλοντικού 
προγράμματος της δραστηριότητας συνέλεξε στοιχεία για τους κυκλοφοριακούς 
φόρτους των οδών που εκτιμάται ότι είναι πιθανόν να επηρεαστούν από την κατασκευή 
και λειτουργία του έργου. Ειδικότερα, για το 2010 εκτιμάται ότι από το τμήμα αυτό της 
Εγνατίας οδού θα διέρχονται περίπου 5.200 οχήματα ανά ημέρα (πηγή: ΥΠΕΧΩΔΕ, 
Δ/νση κατασκευής δρόμων).  
 
Σιδηροδρομική συγκοινωνία 
Από την ευρύτερη περιοχή μελέτης διέρχεται η σιδηροδρομική γραμμή του ΟΣΕ, 
Θεσσαλονίκη – Ξάνθη – Κομοτηνή – Αλεξανδρούπολη – Ελληνοβουλγαρικά σύνορα. 
Κοντινότερος στο έργο σιδηροδρομικός σταθμός είναι αυτός της Μέστης, ο οποίος 
βρίσκεται σε απόσταση περίπου 12 km από τον οικισμό των Πετρωτών. 
 
Θαλάσσιες συγκοινωνίες 
Το νέο εμπορικό λιμάνι της Αλεξανδρούπολης (ανατολικά του ήδη υπάρχοντος 
λιμανιού), αποκτώντας οδική και σιδηροδρομική σύνδεση με το Ορμένιο καθώς και με 
το διευρωπαϊκό αυτοκινητόδρομο (Εγνατία οδός) και το αντίστοιχο σιδηροδρομικό 
δίκτυο, έχει τη δυνατότητα ανάπτυξης έντονης δραστηριότητας διαμετακόμισης 
φορτίου. 
 
Αεροπορική συγκοινωνία 
Το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης στην θέση Απαλός (7 km ανατολικά της πόλης) 
συνδέει τους Νομούς Έβρου και Ροδόπης με την Αθήνα, με δρομολόγια της Ο.Α. και 
ιδιωτικών αεροπορικών εταιριών. 
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Δίκτυα ύδρευσης 
Τα δίκτυα ύδρευσης των οικισμών της ευρύτερης περιοχής μελέτης είναι σχετικά 
παλαιά και είναι ως επί το πλείστον κατασκευασμένα από αμιαντοσωλήνες ή 
σιδηροσωλήνες. Εξαίρεση αποτελούν τα δίκτυα ύδρευσης του Περάματος, Κόμαρου 
και Ατάρνης τα οποία έχουν τοποθετήσει σχετικά πρόσφατα νέα δίκτυα ύδρευσης από 
PVC. Σημειώνεται ότι η πηγή ύδρευσης των οικισμών Πέραμα και Κόμαρος γίνεται 
από γεώτρηση και πηγές που ανήκουν στην κοινότητα της Συκορράχης.  
 
Αποχετευτικά δίκτυα  
Η πλειοψηφία των κοινοτήτων της ευρύτερης περιοχής μελέτης δεν διαθέτει 
αποχετευτικό δίκτυο και η διάθεση των αστικών λυμάτων γίνεται σε απορροφητικούς 
βόθρους.  
 
Εγκαταστάσεις διάθεσης αστικών απορριμμάτων 
Στις κοινότητες της ευρύτερης περιοχής μελέτης δεν υπάρχει ακόμη σε λειτουργία 
οργανωμένος χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.). Συνήθης πρακτική 
είναι να αποτίθενται τα απορρίμματα  σε διάφορες περιοχές (συνήθως σε πρανή λόφου) 
ή θάβονται υποτυπωδώς, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί αρκετά τοπικής φύσης 
προβλήματα ρύπανσης στην περιοχή. 
 
5.2.3.2. Κοινωνικές υποδομές 
 
Εκπαίδευση 
Σύμφωνα με την Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το 
έτος 2008-2009, στο νομό Έβρου λειτούργησαν 88 νηπιαγωγεία, 72 δημοτικά, 22 
γυμνάσια και 13 γενικά λύκεια. Αντίστοιχα, στο νομό Ροδόπης λειτούργησαν 42 
νηπιαγωγεία, 36 δημοτικά, 9 γυμνάσια και 5 γενικά λύκεια. Τέλος, και στους δυο 
νομούς δε λειτούργησε καμία επαγγελματική σχολή, ενώ στο νομό Έβρου 
λειτούργησαν 4 επαγγελματικά λύκεια και 2 στο νομό Ροδόπης.  
 

Στους δύο όμορους της περιοχής μελέτης νομούς υπάρχουν επίσης πανεπιστημιακές 
σχολές του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, η παρουσία των οποίων είναι 
εξαιρετικά σημαντική για την οικονομία και την πνευματική ζωή της περιοχής. Στην 
Αλεξανδρούπολη λειτουργούν τα τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Νηπιαγωγών και η 
Ιατρική Σχολή, η οποία συμβάλλει σημαντικά στην βελτίωση της παροχής υγειονομικής 
περίθαλψης στο Νομό καθώς το περιφερειακό νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης που 
λειτουργεί και ως Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Στην άμεση περιοχή μελέτης 
υπάρχουν μόνο δημοτικά σχολεία ενώ στην ευρύτερη περιοχή μελέτης λειτουργεί ένα 
μόνο γυμνάσιο - λύκειο (Σάπες), το οποίο καλύπτει τις ανάγκες όλης της περιοχής. 

 
Υγεία – Πρόνοια 
Στο νομό Έβρου λειτουργεί το Περιφερειακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, το οποίο 
παρέχει ιατρική περίθαλψη υψηλής στάθμης ενώ σε όλο τον νομό υπάρχουν επίσης 25 
περίπου περιφερειακά ιατρεία και υγειονομικοί σταθμοί. 
 
Στο νομό Ροδόπης λειτουργεί το Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο (Κομοτηνή), οι 
υπηρεσίες του οποίου είναι σε γενικές γραμμές καλά οργανωμένες, ενώ στο νομό 
υπάρχει και ένα κέντρο υγείας που λειτουργεί στις Σάπες.  
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Όλες οι ιατρικές ανάγκες της ευρύτερης περιοχής μελέτης καλύπτονται από τις ιατρικές 
υπηρεσίες των Σαπών, ενώ τα σοβαρά περιστατικά εξυπηρετούνται από τα κεντρικά 
νοσοκομεία των νομών. 
 
Κ.Α.Π.Η. – Παιδικοί Σταθμοί 
Οι δυνατότητες που προσφέρονται στον τομέα των ΚΑΠΗ περιορίζονται βασικά στα 
αστικά κέντρα των Σαπών και της Κομοτηνής, ενώ το ίδιο ισχύει και για τους 
κρατικούς παιδικούς σταθμούς. Στον Νομό Έβρου, ΚΑΠΗ και Παιδικοί Σταθμοί 
λειτουργούν μόνο στα αστικά κέντρα της Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας, Σουφλίου, 
Διδυμοτείχου και Φερών. 
 
Αθλητισμός 
Στον Νομό Ροδόπης υπάρχουν ολοκληρωμένες αθλητικές εγκαταστάσεις μόνο στην 
Κομοτηνή και στις Σάπες, ενώ γήπεδα ποδοσφαίρου υπάρχουν σε αρκετές κοινότητες 
του νομού, όπου διεξάγονται διάφορες αθλητικές εγκαταστάσεις. 
 
Στον Νομό Έβρου υπάρχουν πολλές ερασιτεχνικές και επαγγελματικές ποδοσφαιρικές 
και αθλητικές ομάδες διαφόρων αθλημάτων (μπάσκετ, βόλεϊ, πινγκ-πονγκ) καθώς και 
αξιόλογα γήπεδα στην Αλεξανδρούπολη και στους άλλους μεγάλους Δήμους. Στην 
Αλεξανδρούπολη λειτουργεί και Ναυταθλητικός όμιλος. 
 
Πολιτιστικές δραστηριότητες 
Η πολιτιστική δραστηριότητα του Νομού Ροδόπης συγκεντρώνεται αποκλειστικά στην 
Κομοτηνή. Ειδικότερα, στην Κομοτηνή δραστηριοποιείται το ΔΗΠΕΘΕ Κομοτηνής, 
καθώς και κέντρα μελέτης της παραδοσιακής μουσικής του τόπου και της ζωγραφικής. 
Σημειώνεται ότι η παρουσία του Πανεπιστημίου συνέβαλε θετικά στην πολιτιστική 
ανάπτυξη της πόλης. Υπάρχουν πολιτιστικοί σύλλογοι με τοπική εμβέλεια, η δράση 
τους όμως δεν φαίνεται να ξεπερνά τα όρια του Νομού. 
 
Αντίστοιχα η πολιτιστική δραστηριότητα του Νομού Έβρου συγκεντρώνεται στην 
Αλεξανδρούπολη, όπου λειτουργούν η ΙΘ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών 
Αρχαιοτήτων, Τοπικό Ιστορικό Αρχείο και Αρχαιολογική συλλογή. Υπάρχει θεατρική 
ομάδα, μουσικές - χορευτικές ομάδες παραδοσιακής μουσικής, σχολές χορού και 
μουσικής. Ακόμη λειτουργεί αξιόλογη ομάδα οικολογικού προσανατολισμού, η οποία 
εκδίδει και μηνιαίο έντυπο (ΕΒΡΟ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ) με πληροφορίες και άρθρα γύρω 
από τους σημαντικούς βιότοπους και τα προβλήματα περιβάλλοντος του Νομού Έβρου.  
 
Διοικητικές Υπηρεσίες 
Οι διάφορες διοικητικές υποθέσεις των κατοίκων των Νομών Ροδόπης και Έβρου 
διεκπεραιώνονται στις υπηρεσίες που βρίσκονται στα αστικά κέντρα των νομών 
(Κομοτηνή – Αλεξανδρούπολη). Σημειώνεται ότι στην Κομοτηνή βρίσκεται η έδρα της 
Περιφέρειας Ανατολικής  Μακεδονίας - Θράκης, της Ενιαίας Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Ροδόπης – Έβρου, καθώς και όλες οι διευθύνσεις που ασκούν διοίκηση 
και εποπτεία στις υπηρεσίες της Περιφέρειας. 
 
5.2.4. Οικονομικά χαρακτηριστικά 
 
Οι δείκτες που συνήθως χρησιμοποιούνται για την περιγραφή της οικονομικής 
κατάστασης μιας περιοχής/περιφέρειας είναι ο δείκτης του Ακαθάριστου Εθνικού 
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Προϊόντος (Α.Ε.Π.), ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός και η κατανομή της 
απασχόλησης ανά παραγωγικό τομέα. 
 
Οικονομικά ενεργός και μη ενεργός πληθυσμός 
Στον Πίνακα 5.2.4-1 φαίνεται ο οικονομικά ενεργός και μη ενεργός πληθυσμός της 
ευρύτερης περιοχής μελέτης (ανά κοινοτικό διαμέρισμα) σύμφωνα με την απογραφή 
του 2001. 
 

Πίνακας 5.2.4-1. Οικονομικά ενεργός και μη ενεργός πληθυσμός ευρύτερης 
περιοχής μελέτης 

Οικονομικώς ενεργοί 

Απασχολούμενοι 

Δήμος-
Κοινότητα 

Σύνολο Σύνολο Πρωτογενής 
τομέας 

Δευτερογενής 
τομέας 

Τριτογενής 
τομέας 

Δε δήλωσαν 
κλάδο 

οικονομικής 
δραστηριότητας 

Άνεργοι 

Οικονομικ
ώς Μη 
Ενεργοί 

Μάκρης 612 570 232 106 206 26 42 929 

Συκορράχης 359 332 258 35 37 2 27 428 

.Μαρωνείας 376 354 158 22 164 10 22 401 

Κρωβύλης 202 179 144 18 15 2 23 288 
 

 
Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα ο αριθμός των ανέργων δεν είναι ιδιαίτερα 
μεγάλος. Παρόλα αυτά πιστεύεται ότι ένας μεγάλος αριθμός οικονομικά ενεργών 
πολιτών που δηλώνουν απασχολούμενοι είναι στην ουσία αυτοαπασχολούμενοι ή 
περιοδικά απασχολούμενοι σε αγροτοκτηνοτροφικές εργασίες. Ιδιαίτερα σημαντικός 
είναι επίσης και ο αριθμός των οικονομικά μη ενεργών πολιτών.  
 
Στοιχεία απασχόλησης 
Στον Πίνακας 5.2.4-2 παρουσιάζεται το ποσοστό κατανομής του οικονομικά ενεργού 
πληθυσμού ανά παραγωγικό τομέα και ανά περιοχή, σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Ε.Σ.Υ.Ε. για τους νομούς Έβρου και Ροδόπης καθώς και για τις όμορες στην ευρύτερη 
περιοχή μελέτης, επαρχίες: 
 

Πίνακας 5.2.4-2. Κατανομή απασχόλησης οικονομικά ενεργού πληθυσμού ανά 
παραγωγικό τομέα (ΕΣΥΕ 2001) 

 Πρωτογενής τομέας Δευτερογενής τομέας Τριτογενής τομέας 
 % % % 

Ν. Έβρου 27,6 17 53 
Επ. Αλεξ/λης 4,5 21 72 
Ν. Ροδόπης 49,6 15,4 31,7 
Επ. Σαππών 36 28 33,3 

 
Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, στο νομό Έβρου παρουσιάζεται μικρό 
ποσοστό απασχόλησης στο δευτερογενή και πρωτογενή τομέα και πολύ υψηλότερο 
στον τριτογενή, ενώ ειδικά στο Δήμο Αλεξανδρούπολης παρουσιάζονται πολύ υψηλά 
ποσοστά στον τριτογενή τομέα και αισθητά χαμηλότερα στον πρωτογενή και 
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δευτερογενή. Αντίθετα, στο νομό Ροδόπης παρουσιάζονται ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά 
απασχόλησης στο πρωτογενή τομέα και μικρότερα στο δευτερογενή και τριτογενή 
τομέα. Τέλος, στο Δήμο Σαπών παρατηρείται μια ισοκατανομή του πληθυσμού ως προς 
τον τομέα απασχόλησης. Ειδικότερα, στον πρωτογενή τομέα απασχολείται το 36% του 
πληθυσμού, στο δευτερογενή το 28% και στον τριτογενή το 33.3%. 
 
Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν 
Στον Πίνακα 5.2.4-3 παρατίθενται το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό προϊόν (ΑΕΠ) 
της περιόδου 2000-2006, για τους νομούς Ροδόπης και Έβρου, της περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Π.Α.Μ.Θ.), ενώ για λόγους σύγκρισης δίνονται 
και τα αντίστοιχα νούμερα για το σύνολο της επικράτειας.  
 

Πίνακας 5.2.4-3. Κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν την περίοδο 2000-
2006, κατά Νομό, στην Π.Α.Μ.Θ. και στο σύνολο της Χώρας, σε εκατομμύρια 

ευρώ. (στοιχεία ΕΣΥΕ) 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Σύνολο 
Ελλάδος 

136.281 146.428 156.615 171.410 185.851 197.645 213.207 

Ανατ. 
Μακεδονία-

Θράκη 

5.490 5.946 5.983 6.503 6.883 7.351 7.509 

Έβρος 1.490 1.520 1.514 1.666 1.804 1.949 2.008 
Ροδόπη 878 1.091 1.025 1.089 1.136 1.174 1.098 

 
Τα στοιχεία για την κατανομή του Α.Ε.Π δεν δίνονται σε επίπεδο δήμων ή οικισμών 
και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί για την ευρύτερη περιοχή 
μελέτης.  

 
Στοιχεία Παραγωγής 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί ο βασικός παραγωγικός τομέας των όμορων της περιοχής 
μελέτης νομών είναι ο πρωτογενής και ειδικότερα η γεωργία και η κτηνοτροφία. 
 
Στον νομό Ροδόπης σημαντικό ρόλο παίζουν επίσης, η μεταποίηση, το εμπόριο, οι 
κατασκευές, οι βιομηχανικές δραστηριότητες της ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής, και ο τριτογενής 
τομέας (παροχής υπηρεσιών, τουριστική δραστηριότητα). 
 
Στον νομό Έβρου το εμπόριο και ο τριτογενής τομέας παροχής υπηρεσιών είναι 
περισσότερο αναπτυγμένα κάτι που οφείλεται στο μέγεθος του νομού, την εκτεταμένη 
μεθοριακή ζώνη, τις μεγαλύτερες τουριστικές προοπτικές καθώς και την έντονη 
στρατιωτική παρουσία στον νομό. 
 
Πρωτογενής τομέας 
Στο Νομό Ροδόπης το σύνολο των καλλιεργήσιμων εκτάσεων φτάνει τα 795 χιλιάδες 
στρέμματα (2008) εκ των οποίων το 40% περίπου είναι αρδεύσιμο. Οι κυριότερες 
καλλιέργειες που αναπτύσσονται στο νομό είναι το βαμβάκι, σιτάρι, καλαμπόκι, καπνός 
ηλίανθος, τεύτλα και βιομηχανική τομάτα. Κατά την διάρκεια τις τελευταίες δεκαετίες 
έχουν καταγραφεί σημαντικές αλλαγές στην διάρθρωση των καλλιεργειών. Οι αλλαγές 
αυτές προέκυψαν κατά κύριο λόγο από την εφαρμογής της Κοινής Αγροτικής 
Πολιτικής (ΚΑΠ). 
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Κατά την διάρκεια των τελευταίων χρόνων η κτηνοτροφία στον νομό Ροδόπης 
παρουσίασε επίσης αύξηση, χωρίς πάντως με βάση τα διαθέσιμα στοιχέια η αύξηση 
αυτή να ακολουθήθηκε από αντίστοιχη αύξηση στην παραγωγή κτηνοτροφικών 
προϊόντων. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι σύμφωνα με την έρευνα διάρθρωσης 
Γεωργικών – Κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων της ΕΣΥΕ (2005) στον νομό υφίστανται 
16674 εκμεταλλεύσεις, με αριθμό απασχολούμενων περί τους 38.746. 
 
Στον νομό Έβρου το σύνολο των καλλιεργήσιμων εκτάσεων φτάνει τα 1.626 χιλ. 
στρέμματα (2008) από τα οποία περίπου το 35% είναι αρδεύσιμες. Οι κυριότερες 
καλλιέργειες που αναπτύσσονται στον νομό είναι σιτηρά, βαμβάκι, καλαμπόκι, 
ηλίανθος, ζαχαρότευτλα, κριθάρι και πατάτες. Όπως συνέβηκε στον νομό Ροδόπης έτσι 
και στον νομό Έβρου τις τελευταίες δεκαετίες έχουν καταγραφεί σημαντικές αλλαγές 
στην διάρθρωση των καλλιεργειών λόγω της εφαρμογής της ΚΑΠ. 
 
Η κτηνοτροφία του νομού Έβρου αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους κλάδους της 
τοπικής οικονομίας. προϊόντων. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι σύμφωνα με την 
έρευνα διάρθρωσης Γεωργικών – Κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων της ΕΣΥΕ (2005) 
στον νομό υφίστανται 17989 εκμεταλλεύσεις, με αριθμό απασχολούμενων περί τους 
32.418. 
 
Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη παράγραφο το βόρειο τμήμα της ευρύτερης 
περιοχής μελέτης καλύπτεται στο μεγαλύτερο μέρος τους από γεωργικές εκτάσεις. 
Ειδικότερα, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων και οι καλλιεργούμενες εκτάσεις ανά 
κοινότητα της περιοχής μελέτης φαίνονται στο Πίνακα 5.2.4-4. 
 

Πίνακας 5.2.4-4 Εκμεταλλεύσεις και καλλιεργούμενες εκτάσεις στην ευρύτερη 
περιοχή μελέτης6 

Ο.Τ.Α. 
Εκμεταλλεύσεις 

Εκτάσεις 
(σε στρ.) 

Σύνολο Από αυτές με 
καλλιεργούμενη έκταση 

Δ. Σαπών 
936 921 (8998)7 60.527 (6,7)8 

ΔΔ Λοφαρίου 210 210 (2392) 15.922 (6,7) 
ΔΔ Κρωβύλης 168 166 (2193) 12.192 (5,6) 
ΔΔ Μαρώνειας 163 155 (2220) 14.341 (6,5) 

ΔΔ Στρύμης 151 151 (2430) 14.266 (5,9) 
ΔΔ Συκορράχης 265 257 (1930) 13.439 (7,0) 

ΔΔ Μάκρης 270 265 (1730) 11.301 (6,5) 
ΣΥΝΟΛΟ 1.628 1.603 (18233) 117.248 (6,3) 

 
Όπως προκύπτει από το παραπάνω πίνακα η γεωργική εκμετάλλευση στην ευρύτερη 
περιοχή μελέτης, παρουσιάζει πολυκερματισμό εκμεταλλεύσεων, και μικρά μεγέθη 
κλήρου9 ενώ πολύ μικρό τμήμα των εκτάσεων βρίσκεται σε αγρανάπαυση (διαφορά 
συνόλου από αυτές που καλλιεργούνται). 
 
                                                 
6 περιλαμβάνονται και οι άγονοι βοσκότοποι 
7 στην παρένθεση φαίνεται ο αριθμός αγροτεμαχίων 
8 στην παρένθεση φαίνεται η μέση έκταση ανά αγροτεμάχιο 
9 ο μέσος όρος κλήρου της χώρας είναι 7,5 στρ. 
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Μικρό ποσοστό των καλλιεργούμενων εκτάσεων είναι αρδεύσιμες αλλά εξαιτίας της 
καλής ποιότητας των εδαφών της περιοχής (πλούσια σε ιχνοστοιχεία) και των υψηλών 
ποσοστών βροχόπτωσης της περιοχής εμφανίζονται σχετικά ικανοποιητικές αποδόσεις. 

 
Εντός της περιοχής μελέτης καλλιεργούνται κατά κύριο λόγο ετήσιες καλλιέργειες 
(βαμβάκι, καπνός, σιτηρά, κ.α.) ενώ σπάνιες είναι οι δενδροκαλλιέργειες. Εξαίρεση 
αποτελεί η περιοχή της κοινότητας Μάκρης όπου παρουσιάζεται υψηλό ποσοστό 
δενδροκαλλιεργειών (περίπου το 50% των καλλιεργούμενων εκτάσεων).  
 
Στην περιοχή υπάρχουν επίσης αρκετές κτηνοτροφικές μονάδες οι οποίες όμως είναι 
μικρής έως μέσης δυναμικότητας. Κύρια κτηνοτροφική δραστηριότητα είναι η εκτροφή 
προβατοειδών και αιγοειδών, σε χαμηλότερα επίπεδα είναι η εκτροφή βοοειδών ενώ 
σχεδόν ανύπαρκτη είναι η εκτροφή χοίρων. 
 
Στην περιοχή υπάρχουν αρκετά εκτεταμένοι βοσκότοποι (ιδιαίτερα στο ημιορεινό 
τμήμα της περιοχής μελέτης) οι οποίοι πάντως είναι σχετικά υποβαθμισμένοι λόγω της 
υπερβόσκησης που παρατηρείται. Παράλληλα η ακαταλληλότητα του είδους των ζώων 
που χρησιμοποιούνται, η ένταση της βόσκησης, διαφοροποιούν τη σύνθεση της 
βλάστησης των λιβαδικών εκτάσεων με αποτέλεσμα να αυξάνονται τα ανεπιθύμητα 
είδη και να μειώνεται η παραγωγικότητα τους. 
 
Στην άμεση περιοχή μελέτης δεν υπάρχουν σημαντικές εκτάσεις καλλιεργειών. 
Αντίθετα στην περιοχή εμφανίζει σημαντική ανάπτυξη η κτηνοτροφία λόγω των 
σημαντικών εκτάσεων βόσκησης στην περιοχή. 
 
Η δασική παραγωγή στην ευρύτερη περιοχή μελέτης είναι σχεδόν ανύπαρκτη αφού 
άλλωστε στην ευρύτερη περιοχή μελέτης δεν υπάρχουν σημαντικές δασικές εκτάσεις 
που να μπορούν να συντηρούν υλοτομικές δραστηριότητες. 
 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο πρωτογενής τομέας είναι ο κύριος παραγωγικός 
τομέας της ευρύτερης περιοχής μελέτης. 
 
Δευτερογενής τομέας 
Στους νομούς Ροδόπης και Έβρου υπάρχει ένα σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιείται στον τομέα της βιομηχανίας – βιοτεχνίας – κατασκευών. 
Παραδοσιακά οι κύριες βιομηχανικές δραστηριότητες της περιοχής έχουν να κάνουν με 
κλωστοϋφαντουργία, βιομηχανίες τροφίμων και χαρτιού. 
 
Οι περισσότερες επιχειρήσεις συγκεντρώνονται στα ΝΑ. της Κομοτηνής όπου υπάρχει 
οργανωμένη Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ), στις Σάπες (Βιομηχανικό Πάρκο Σαπών  
στην περιοχή του Βέλκιου) στην περιοχή Ιάσμου, στην περιοχή Θρυλορίου και στην 
Βιομηχανική Περιοχή της Αλεξανδρούπολης (περιοχή Άβαντα). Αντίθετα πολύ λίγες 
βιομηχανικές δραστηριότητες βρίσκονται διεσπαρμένες εντός των νομών προφανώς 
λόγω της αδυναμίας εύρεσης των υποδομών που υπάρχουν σε οργανωμένες 
βιομηχανικές περιοχές.  
 
Η παρουσία λατομείων μαρμάρου και μεταλλείων είναι σχετικά περιορισμένη στην 
περιοχή των νομών Ροδόπης και Έβρου αν και τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να 
αναθερμαίνεται το ενδιαφέρον για την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της περιοχής. 
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Κατά την διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας η βιομηχανική δραστηριότητα σε όλη την 
περιφέρεια της Θράκης έχει αυξηθεί σημαντικά. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην 
εφαρμογή των νόμων 1262/82 και 1892/90, όπως τροποποιήθηκαν από το Ν-2601/98 
(ΦΕΚ-81/Α) καταργούνται με τους οποίους δίνονται κίνητρα για την δημιουργία 
βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων στην περιοχή. Ειδικότερα, 
προσφέρονται φορολογικές απαλλαγές και επιδοτήσεις (ανά απασχολούμενο). 
 
Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης δραστηριοποιούνται δύο (2) ελαιοτριβεία (περιοχή 
Μάκρης) ενώ στο στάδιο της κατασκευής είναι το Βιομηχανικό Πάρκο Σαπών (περιοχή 
Βέλκιου) το οποίο θα αναπτυχθεί σε συνολική έκταση 400 στρεμμάτων και θα έχει 
θέσεις για 60 περίπου μεταποιητικές μονάδες. 
 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι στην ευρύτερη περιοχή μελέτης δεν υφίστανται αυτή 
τη στιγμή σημαντικές βιομηχανικές - βιοτεχνικές δραστηριότητες. Παρόλαυτα οι 
προοπτικές ανάπτυξης των δευτερογενή παραγωγικού τομέα είναι αρκετά καλές για το 
άμεσο μέλλον όταν θα αναπτυχθεί το Βιομηχανικό Πάρκο των Σαπών καθώς και οι 
μεταλλευτικές επενδύσεις στην περιοχή. 
 
Τριτογενή τομέας 
Τα τελευταία χρόνια ο τομέας του εμπορίου εμφανίζει τάσεις ανάπτυξης στους νομούς 
Έβρου και Ροδόπης ειδικότερα στον τομέα των εξαγωγών προς τις χώρες του πρώην 
Σοβιετικού Συνασπισμού ενώ το εσωτερικό εμπόριο επικεντρώνεται στα μεγάλα αστικά 
κέντρα των νομών.  
 
Από τουριστικής πλευράς η περιοχή της Θράκης δεν παρουσιάζει σημαντική 
δραστηριότητα παρόλο που έχει να επιδείξει περιοχές σημαντικού φυσικού κάλλους. 
Ειδικότερα η περιοχή του Έβρου παρουσιάζει δυνατότητες προσέλκυσης θεματικού 
τουρισμού (οικοτουρισμού, αγροτουρισμού, κ.α.) καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου. Οι 
βασικοί λόγοι της μικρής τουριστικής κίνησης είναι η ανυπαρξία επαρκών σύγχρονων 
τουριστικών εγκαταστάσεων καθώς και η απουσία διεθνούς αεροδρομίου. Τα τελευταία 
χρόνια πάντως παρουσιάζεται μια μικρή αύξηση της τουριστικής κίνησης. 
 
Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης, οι όποιες δραστηριότητες του τριτογενή τομέα 
(εμπόριο, υπηρεσίες) λαμβάνουν χώρα σχεδόν αποκλειστικά στις Σάπες που είναι και 
το μοναδικό αστικό κέντρο της περιοχής. 
 
Τουριστικά η περιοχή είναι ανέγγιχτη Στην περιοχή μελέτης υπάρχουν δύο 
ξενοδοχειακές μονάδες, μια στην παραλία της Μαρώνειας (με 99 κλίνες) και μια στην 
παραλία της Μάκρης (42 κλίνες) οι οποίες λειτουργούν μόνο κατά τους καλοκαιρινούς 
μήνες. 
 
5.2.5. Ατμοσφαιρικό περιβάλλον 
 
Είναι προφανές ότι οποιαδήποτε μη φυσική (ανθρωπογενής) δραστηριότητα  έχει 
κάποιες επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον μιας περιοχής. Παρολ’ αυτά, οι 
παράγοντες που καθορίζουν την υφιστάμενη ποιότητα του ατμοσφαιρικού 
περιβάλλοντος μιας περιοχής είναι ο τύπος και η ποσότητα του συνόλου των 
εκπεμπόμενων ρύπων, σε συνδυασμό πάντα με τις υπάρχουσες ατμοσφαιρικές 
συνθήκες της περιοχής. 
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Το ατμοσφαιρικό περιβάλλον είναι δυνατόν να επιβαρυνθεί από δύο κύριες κατηγορίες 
ρύπων : 
• Αιωρούμενα σωματίδια υπό μορφή σκόνης, που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα 

από διάφορες πηγές 
• Διάφορα αέρια όπως, διοξείδιο του θείου (SO2), Άζωτο-οξείδια (ΝΟΧ), 

Μονοξείδιο του άνθρακα (CO), Υδρογονάνθρακες (HxCy) και Πτητικές 
Οργανικές ενώσεις (VOC) που εκλύονται στην ατμόσφαιρα ως προϊόντα καύσης 

 
Τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα έχουν θεσπιστεί όρια για την προστασία του 
ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος. Αυτά διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες : 
 
• Όρια ποιότητας της ατμόσφαιρας (αφορούν μέγιστες επιτρεπόμενες 

συγκεντρώσεις των κύριων ατμοσφαιρικών ρύπων στην ατμόσφαιρα και 
αναφέρονται, είτε σε απόλυτες μέγιστες τιμές, είτε σε μέσες τιμές για 
συγκεκριμένη χρονική περίοδο) 

• Όρια εκπομπών (αφορούν συγκεντρώσεις συγκεκριμένων ατμοσφαιρικών ρύπων 
στα καυσαέρια που εκπέμπονται από διάφορες πηγές) 

• Όρια ποιότητας καυσίμων (αφορούν συγκεντρώσεις συγκεκριμένων ουσιών που 
περιέχονται σε υγρά καύσιμα) 

 
Στον Πίνακα 5.2.5-1 δίνονται τα  θεσμοθετημένα όρια για αιωρούμενα σωματίδια (σε 
αυτά συμπεριλαμβάνονται οι εκπομπές σκόνης). 
 

Πίνακας 5.2.5-1. Θεσμοθετημένα όρια αιωρούμενων σωματιδίων 

 Περίοδος 
αναφοράς 

Οριακή 
τιμή 

Επιτρεπόμενες 
υπερβάσεις 

Προθεσμία 
συμμόρφωσης 

ΣΤΑΔΙΟ 1 
24ωρη οριακή τιμή για την 
προστασία της ανθρώπινης 
υγείας 

24 ώρες 50 μg/m3  35 ανά 
ημερολογιακό 
έτος 

1η Ιανουαρίου 2005 

Ετήσια οριακή τιμή για την 
προστασία της ανθρώπινης 
υγείας 

Ημερολο-
γιακό έτος 

40 μg/m3  Καμία 1η Ιανουαρίου 2005 

ΣΤΑΔΙΟ 2 
24ωρη οριακή τιμή για την 
προστασία της ανθρώπινης 
υγείας 

24 ώρες 50 μg/m3  7 ανά 
ημερολογιακό 
έτος 

1η Ιανουαρίου 2010 

Ετήσια οριακή τιμή για την 
προστασία της ανθρώπινης 
υγείας 

Ημερολο-
γιακό έτος 

20 μg/m3  Καμία 1η Ιανουαρίου 2010 

(1) ΠΥΣ-34/02(ΦΕΚ-125/Α/5-6-02) 
(2) Οδηγία  ΕΚ-30/99 22-4-99  

 
Για την περίπτωση της καταπίπτουσας σκόνης δεν υπάρχουν καθορισμένα όρια 
ποιότητας. Γενικά ο αντικειμενικός προσδιορισμός του όρου καταπίπτουσα σκόνη 
(deposited ή nuisance dust) είναι δύσκολος. Ενδεικτικά, στον Πίνακα 5.2.5-2 
αναφέρονται τα όρια όχλησης (Nuisance Threshold) που ισχύουν σε διάφορες περιοχές 
του κόσμου. 
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Πίνακας 5.2.5-2. Ενδεικτικά Όρια Όχλησης για την Πίπτουσας Σκόνη  

Χώρα/περιοχή 
Μέση μηνιαία τιμή 

(mg/m2/ημέρα) 
Ερμηνεία 

Δυτική Αυστραλία 133 
 

333 

Όχληση 
 

Απαράδεκτη ελάττωση της ποιότητας του 
αέρα 

Washington, ΗΠΑ 187 Όριο Όχλησης για κατοικημένη περιοχή 
Ιρλανδία (Μεταλλεία 

Τάρα) 
200 Όριο Όχλησης 

Γερμανία 350 
 

650 

Πιθανή όχληση 
 

Πολύ πιθανή – βέβαια  όχληση 
 
Όπως έχει αναφερθεί, η ευρύτερη περιοχή μελέτης παρουσιάζει αυστηρά 
αγροκτηνοτροφικό χαρακτήρα με σχεδόν ολοκληρωτική απουσία βιομηχανικής 
δραστηριότητας. Συνεπώς οι μόνες πιθανές πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι τα 
οχήματα που κινούνται στην περιοχή, οι κεντρικές θερμάνσεις των οικισμών καθώς και 
η αιολική δράση σε αποψιλωμένες εκτάσεις της περιοχής. 
 
Είναι προφανές ότι οι προαναφερόμενες εκπομπές αέριων ρύπων δεν είναι δυνατόν να 
επηρεάσουν σε αξιοσημείωτο βαθμό το ατμοσφαιρικό περιβάλλον της ευρύτερης 
περιοχής μελέτης τόσο λόγω της διασποράς των σημειακών πηγών καθώς και λόγω των 
ατμοσφαιρικών συνθηκών της περιοχής. 
 
5.2.6 Ακουστικό περιβάλλον 
 
Η υφιστάμενη κατάσταση του ακουστικού περιβάλλοντος μιας περιοχής έχει να κάνει 
με το υπάρχον επίπεδο θορύβου στην περιοχή. Η επίδραση του θορύβου στο 
ανθρωπογενές περιβάλλον έχει να κάνει με ένα από τα εξής : 
• επίδραση στο σύστημα ακοής του ανθρώπου (προσωρινή ή μόνιμη) 
• επίδραση στην υγεία σε άλλα βιολογικά συστήματα του ανθρώπου (π.χ. νευρικό 

σύστημα) 
• επίδραση στις ανθρώπινες δραστηριότητες (π.χ. η απόδοση και γενικότερα η 

προσοχή για εκτέλεση μιας εργασίας μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί ανάλογα με 
την στάθμη του θορύβου) 

 
Η σημαντικότερη παράμετρος για την περιγραφή του θορύβου (και γενικότερα του 
ήχου) είναι το μέγεθος της ακουστικής πίεσης. Η ακουστική πίεση που αντιλαμβάνεται 
το ανθρώπινο αυτί κυμαίνεται μεταξύ του κατωφλίου ακουστότητας και του ορίου 
μονίμου βλάβης στο αυτί. Ο λόγος των δύο παραπάνω πιέσεων είναι 1 προς 5.000.000 
και για να αποτυπωθεί αυτό το μεγάλο εύρος χρησιμοποιείται μία λογαριθμική 
κλίμακα. Εξάλλου το ανθρώπινο αυτί αντιδρά σε αλλαγές της ακουστικής πίεσης 
μάλλον αναλογικά παρά απόλυτα. Έτσι για τη μέτρηση του ήχου (και επομένως του 
θορύβου) έχει καθιερωθεί η μονάδα ντεσιμπέλ dΒ. Η στάθμη ηχητικής πίεσης  (SPL, 
Sound Pressure Level), σε dB ορίζεται ως το δεκαπλάσιο του δεκαδικού λογάριθμου 
του λόγου της εντάσεως του ήχου που εξετάζουμε προς την ένταση ενός ήχου 
αναφοράς.  
 
Η ένταση του ήχου είναι ανάλογη του τετραγώνου της ηχητικής πίεσης: 
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όπου Ρ είναι η ηχητική πίεση του προς μέτρηση ήχου. Ως Ρο λαμβάνεται μία ηχητική 
πίεση αναφοράς ίση με την ηχητική πίεση ενός ήχου στο κατώφλι ακουστότητας. 
Συνεπώς ένας ήχος που μόλις ακούγεται έχει στάθμη ηχητικής πίεσης (SPL) 20 dB, ενώ 
στο όριο του πόνου περίπου 134 dB. 
 

Οι φωνητικές επικοινωνίες, η ακρόαση μουσικής κλπ. διαταράσσονται όταν το επίπεδο 
του θορύβου ξεπερνά τα 65 dΒ(A) και σε αυτές τις περιπτώσεις οι συνομιλίες για να 
γίνουν κατανοητές απαιτούν ειδικές συνθήκες τοποθέτησης των συνομιλητών, όσον 
αφορά την απόσταση μεταξύ των κλπ. Σε περιπτώσεις θορύβου άνω των 75 dΒ(A) μία 
κανονική συνομιλία είναι αδύνατη. 

 
Ο θόρυβος δεν είναι ένας σταθερός ήχος, αλλά έχει μία ακανόνιστα κυμαινόμενη 
στάθμη ηχητικής πίεσης. Γι' αυτό έχουν καθιερωθεί διάφοροι δείκτες, που λαμβάνουν 
υπόψη τους αυτό το γεγονός, για την περιγραφή της όχλησης από τον θόρυβο. 
 
Ο περιβαλλοντικός θόρυβος αποτελείται από ήχους διαφόρων εντάσεων και 
συχνοτήτων. Όμως το ανθρώπινο αυτί έχει διαφορετική ευαισθησία στις διάφορες 
συχνότητες. Γι' αυτό οι θόρυβοι που καταγράφονται από ένα μικρόφωνο φιλτράρονται 
και προσαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο που το ανθρώπινο αυτί φιλτράρει και 
προσαρμόζει τους ήχους που δέχεται. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι προσομοίωσης του 
ανθρώπινου αυτιού που δίνουν λιγότερη έμφαση σε κάποιες συχνότητες και 
περισσότερη σε άλλες. Για τον περιβαλλοντικό θόρυβο χρησιμοποιείται η κλίμακα Α 
που δίνει έμφαση στις συχνότητες γύρω στα 2000 Hz και τότε ο θόρυβος που 
καταγράφεται εκφράζεται σε dΒ(A). Πρέπει να λεχθεί ότι οι μονάδες μετρήσεως 
θορύβου δεν χρησιμοποιούνται με την ίδια μέθοδο που χρησιμοποιούνται οι λοιπές 
μονάδες μήκους. Η απλή άθροιση των decibels  είναι αδύνατη λόγω του ότι η  κλίμακα 
dΒ(A) είναι λογαριθμική και όχι γραμμική. Γι' αυτό και το άθροισμα δύο θορύβων του 
ίδιου ακουστικού επιπέδου Lo σε dB(A) θα έχει σαν αποτέλεσμα, ασχέτως του 
επιπέδου, μία αύξηση 3dB(A) δηλαδή ένα συνολικό επίπεδο Lo+3dB(A). Έτσι η 
άθροιση 10 θορύβων του ίδιου επιπέδου Lo θα δώσει ένα συνολικό θόρυβο Lo + 
10dB(A), ενώ η διαφορά των 3 dB(A) στην άθροιση δύο Θορύβων είναι πολύ δύσκολο 
να γίνει αντιληπτή από το αυτί. Μία αύξηση 10dB(Α) αυξάνει σημαντικά την ηχητική 
εντύπωση ή γενικότερα την ακουστική όχληση. Ανάλογα μία μείωση κατά 10dB(Α) 
βελτιώνει αισθητά αυτή την εντύπωση. 
 

Η γενική μορφή δείκτη θορύβου Ln είναι η στάθμη η οποία υπερβαίνεται κατά το n% 
μίας ορισμένης χρονικής περιόδου. Σε μία μεγάλη σειρά μετρήσεων κυκλοφοριακού 
θορύβου είναι δυνατός ο υπολογισμός μίας μέσης τιμής, η οποία ονομάζεται μέση 
στάθμη ή στάθμη L50 και η οποία είναι η στάθμη που έχει ξεπεραστεί στο 50% του 
χρόνου παρατήρησης. Με βάση τη στατιστική ανάλυση δημιουργούνται και άλλοι 
ποσοστομετρικοί δείκτες αξιολόγησης με κυριότερη τη μέση στάθμη κορυφής (Mean 
Peak Noise Level) L10 η οποία ξεπεράστηκε κατά το 10% του χρόνου παρατήρησης. 
Στους Βρετανικούς Κανονισμούς ο δείκτης L10 (18 ωρ) που είναι η αριθμητική μέση 
τιμή των 18 ξεχωριστών ωριαίων τιμών του L10 (καλύπτοντας την χρονική περίοδο 
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από 06:00 π.μ. έως 24:00 μ.μ. κατά τις εργάσιμες ημέρες) έχει αποδειχτεί ότι εκφράζει 
καλή συσχέτιση του κυκλοφοριακού θορύβου με την όχληση στους ανθρώπους. Επίσης 
καλή συσχέτιση εκφράζει και η στάθμη Leq (08:00h - 20:00h) των Γαλλικών 
Κανονισμών. Οι ανωτέρω στάθμες έχουν ως γνωστόν ενσωματωθεί στην ισχύουσα 
Ελληνική νομοθεσία. 

 
Τέλος με τον ίδιο τρόπο προσδιορίζεται η στάθμη κορυφής (Peak Noise Level) που  
ξεπεράστηκε κατά το 1% του χρόνου παρατήρησης (L1) καθώς και η μέση στάθμη 
θορύβου βάθους (background noise level) που ξεπεράστηκε κατά το 90% (κατ' άλλους 
ερευνητές κατά το 95%) του χρόνου παρατήρησης (L90 ή L95), πάντα σε dB(Α).  

 
Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί ο συχνά χρησιμοποιούμενος δείκτης 
αξιολόγησης θορύβου, η ισοδύναμη συνεχής στάθμη ήχου (Equivalent Continuous 
Sound Level) Leq, που εκφράζει την συνεχή εκείνη στάθμη θορύβου η οποία σε 
ορισμένη χρονική περίοδο έχει το ίδιο ενεργειακό περιεχόμενο με αυτό του 
πραγματικού θορύβου σταθερού ή μεταβαλλόμενου κατά την ίδια περίοδο.  
 
Όπως έχει αναφερθεί η περιοχή μελέτης έχει αγροτοκτηνοτροφικό χαρακτήρα. 
Εκλείπουν συνεπώς, οι σημαντικές πήγες όχλησης του ακουστικού περιβάλλοντος 
εκτός ίσως από την την Εγνατία Οδό που διέρχεται από την ευρύτερη περιοχή μελέτης 
αλλά πάντως δεν είναι εντός της άμεσης περιοχής μελέτης με αποτέλεσμα να μην 
επηρεάζει την περιοχή γύρω από το προτεινόμενο έργο. 
 

Για την αξιολόγηση του υφιστάμενης κατάστασης έγινε καταγραφή του υπάρχοντος 
ακουστικού περιβάλλοντος εντός της άμεσης περιοχής μελέτης. Ειδικότερα, 
πραγματοποιήθηκαν συνολικά ακουστικές μετρήσεις σε 11 θέσεις εντός της άμεσης 
περιοχής του έργου. Για τον καθορισμό της ακουστικής ποιότητας των περιοχών έγινε 
καταγραφή της στάθμης Lmax, Lmin των ποσοστoμετρικών δεικτών L1, L10, L50, 
L95, L99 και της ενεργειακά ισοδύναμης μέσης ηχοστάθμης Leq. Σε κάθε ακουστική 
μέτρηση καταγράφηκε η ταχύτητα και η διεύθυνση του ανέμου, καθώς και η 
θερμοκρασία περιβάλλοντος στο σημείο μέτρησης. 

 

Οι θέσεις στις οποίες έγιναν μετρήσεις εμφανίζονται στην Εικόνα 5.2.6-1. Ειδικότερα, 
εκτελέστηκαν 2ωρες ακουστικές μετρήσεις (ενώ στις υπόλοιπες θέσεις έγιναν 15΄ 
μετρήσεις) στις παρακάτω θέσεις : 

• πλησίον του οικισμού Πέραμα και επί της εναλλακτικής εγκατάστασης 
(θέση 1), 

• επί του νέου δρόμου-στην προτεινόμενη εγκατάσταση του εργοστασίου 
κατεργασίας (θέση 4) και 

• επί του υπαίθριου μεταλλίου (θέση 11) 
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Εικόνα 5.2.6-1. Θέσεις καταγραφής υπάρχοντος ακουστικού περιβάλλοντος 
 

Από την ανάλυση των διακυμάνσεων των τιμών των διαφόρων δεικτών θορύβου 
προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα :  

• Οι διακυμάνσεις του συνόλου των δεικτών που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια 
των 2ωρων ακουστικών μετρήσεων υποδηλώνουν ότι το διαμορφωμένο ακουστικό 
περιβάλλον στην άμεση περιοχή του έργου είναι ιδιαίτερα χαμηλό. Πιο συγκε-
κριμένα η μέση στάθμη του δείκτη Leq κυμαίνεται στα 45,5 dB(A), ενώ η μέση 
στάθμη θορύβου βάθους (δείκτης L95) η οποία ευρέθη ίση με 26,8 dB(A).  

• Όπως φαίνεται και στα  διάγραμμα των 15΄ μετρήσεων (θέσεις 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) 
όπου παρουσιάζονται οι ακουστικές μετρήσεις των δεικτών Leq, Lmax, Lmin  L10, 
L1, L50, L90 L95& L99 των δεικτών θορύβου σε επιλεγμένα σημεία στην άμεση 
και ευρύτερη περιοχή του, διαπιστώνουμε ότι οι τιμές του δείκτη L10 κυμαίνονται 
μεταξύ 40,5 και 48,0 dΒ(Α), ενώ οι τιμές του δείκτη Lmax κυμαίνονται μεταξύ 59,0 
και 77,0 dΒ(Α).  

• Ο θόρυβος βάθους όπως καταγράφηκε (δείκτης L95) στα διάγραμμα των 15΄ 
μετρήσεων κυμαίνεται επίσης ιδιαίτερα χαμηλά, μεταξύ 28,9 και 42,9 dΒ(Α). 

 
5.2.7. Ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία 
 
Οι Θράκες είχαν υπό την κατοχή τους την περιοχή της Ελληνικής Θράκης μετά το μέσο 
της δεύτερης χιλιετίας προ Χριστού. Κατά την διάρκεια του 7ου αιώνα π.Χ. στα 
παράλια της Θράκης δημιουργούνται Ελληνικές αποικίες από Έλληνες των ανατολικών 
νησιών του Βόρειου Αιγαίου και των Ιωνικών πόλεων της Μικράς Ασίας. Αυτή η 
συνύπαρξη είχε ως αποτέλεσμα μια αμοιβαία αλληλεπίδραση στον τρόπο ζωής των δύο 
λαών. 
 
Κατά την διάρκεια των κλασσικών χρόνων ιδρύεται το μεγάλο βασίλειο των 
Οδρυσόνων το οποίο υποδουλώθηκε στο βασίλειο των Μακεδόνων το 342 π.Χ. ενώ 

          2ωρη μέτρηση ακουστικού περιβάλλοντος 
          15΄ μέτρηση ακουστικού περιβάλλοντος  
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από το 168 π.Χ. ήταν υπό την κυριαρχία των Ρωμαίων. Το 47 π.Χ. η Θράκη ορίστηκε 
επίσημα ως μια από της επαρχίες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. 
 
Κατά την διάρκεια των Ελληνιστικών και Ρωμαϊκών χρόνων οι συχνές μετακινήσεις 
των φυλών των Θρακών σε διάφορα μέρη είχαν ως αποτέλεσμα την εξαφάνιση των 
Θρακών και την εθνική και πολιτιστική τους αφομοίωση από τις άλλες φυλές της 
περιοχής.  
 
Σημειώνεται ότι η ευρύτερη περιοχή μελέτης στους κλασσικούς χρόνους κατοικείτο 
από την Θρακική φυλή των Κικώνων η οποία είχε σημαντική επιρροή στην περιοχή 
εκείνη την περίοδο. 
 
Οι Θράκες ήταν ονομαστοί για τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούσαν κοσμήματα από 
χρυσό και άργυρο. Κατά την διάρκεια του τελευταίου μισού του 20ου αι. πολλές 
ανασκαφικές εργασίες έφεραν στο φως σημαντικούς θησαυρούς (κοσμήματα, δοχεία 
και υδρίες από πολύτιμα μέταλλα). 
 
Σύμφωνα με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 1126/1981 (ΦΕΚ Α'32) περί 
κυρώσεως της εις Παρισίους την 23η Νοεμβρίου 1972 υπογραφείσης διεθνούς 
συμβάσεως δια την προστασία της παγκοσμίου πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς), 
ο Ν. 1127 1981 (ΦΕΚ Α'32) περί κυρώσεως της εις Λονδίνο την 6ην Μαΐου 1969 
υπογραφείσης ευρωπαϊκής συμβάσεως δια την προστασία της αρχαιολογικής 
κληρονομιάς, ο Ν. 2039 1992 (ΦΕΚ Α'61) περί κυρώσεως συμβάσεως για την 
προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Ευρώπης (Γρανάδα 3-10-1985) και τη 
Χάρτα της Βενετίας 1964, έχουν καθοριστεί τα ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία που 
τελούν υπό καθεστώς προστασίας. Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης έχουν καταγραφεί 
και κηρυχθεί ως προστατευόμενα τα εξής μνημεία (βλ. Χάρτη 5.2.7): 
 
Περιοχή Περάματος 

• Μεταξύ των χωριών Πέραμα και Κόμαρος, σε απόσταση περίπου 0,33 km 
ανατολικά της περιοχής του έργου, στη κορυφή λόφου, βρίσκεται η Ακρόπολη 
του Περάματος η οποία αποτελούσε τμήμα αρχαίας πόλης και είχε ως στόχο 
τον έλεγχο της ενδοχώρας της περιοχής (ΦΕΚ 743 Β / 4-6-1976). Στο 
εσωτερικό της Ακρόπολης υπάρχουν θεμέλια οικημάτων. Η πρόσβαση στην 
Ακρόπολη γίνεται από την νότια πλευρά του λόφου, από δύσβατο μονοπάτι. 

• Στην περιοχή μεταξύ των χωριών Κόμαρος και Δίκελα, δυτικά της εθνικής 
οδού Κομοτηνής – Αλεξανδρούπολης και σε απόσταση περίπου 2,65km 
βορειοανατολικά της περιοχής του έργου, υπάρχουν διάσπαρτα τμήματα της 
αρχαίας Εγνατίας (ΦΕΚ 468 Β/ 10-8-1981) 

Περιοχή Μάκρης 
• Σε απόσταση περίπου 10 km νοτιοανατολικά της περιοχής του έργου 

βρίσκεται η προϊστορική Τούμπα και το σπήλαιο των «Κυκλώπων» όπου 
έχουν βρεθεί ερείπια προϊστορικού οικισμού (ΦΕΚ 993Β / 7-10-1974) 

• Ερείπια βυζαντινών τοιχών έχουν βρεθεί στην ίδια περιοχή με την 
προϊστορική Τούμπα (ΦΕΚ 661 β /17-5-1976) 

• Τέλος, στην ίδια περιοχή βρίσκεται η εκκλησία της Αγίας Αναστασίας η 
οποία χτίσθηκε το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα (ΦΕΚ 661 Β / 17-5-1976). Στο 
εσωτερικό της σώζονται ένα ξύλινο τέμπλο του 17ου αιώνα, εικόνες του 17ου 
και 18ου αιώνα και άλλα σημαντικά ιστορικά κειμήλια 
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• Χαμάμ (χώρος λουτρών), το οποίο είναι ένα από λίγα αυτού του είδους που 
έχουν απομείνει (ΦΕΚ 796Β, 30-8-96) έχει βρεθεί σε απόσταση περίπου 10km 
νοτιοανατολικά της περιοχής του έργου. 

• Ο λόφος του Προφήτη Ηλία στον οποίο έχουν εντοπιστεί ερείπια κάστρου 
(ΦΕΚ 731 Β / 30-8-1979), βρίσκεται σε απόσταση 8,6 km νοτιοανατολικά της 
περιοχής του έργου. 

• Ανατολικά της Μαρώνειας στην περιοχή Γιαλός του δημοτικού διαμερίσματος 
Μάκρης αποφασίζεται αποδέσμευση της θαλάσσιας περιοχής για υποβρύχια 
δραστηριότητα με αναπνευστικές συσκευές για εκπαιδευτικούς και 
ψυχαγωγικούς σκοπούς (ΦΕΚ 1088 Β / 29-12-1995 & 1498 Β / 10-10-2003) 

Περιοχή Μεσημβρίας 
• Σε απόσταση περίπου 4.6km ανατολικά της περιοχής του έργου βρίσκεται ο 

χώρος του «Χαμάμ–Γιερί» όπου έχουν βρεθεί σημαντικό αριθμός από 
κομμάτια κεραμικών και εναπομείναντα τμήματα κτιρίων σε μεγάλη έκταση 
(ΦΕΚ 371 Β/9-6-1988 & 712 Β/ 28-9-1988).  

• Ευρύτερη περιοχή «Χαμάμ-Γιερί». Είναι η περιοχή της αρχαίας 
Μεσημβρίας που ήταν εντός των τοιχών, με την ακρόπολη και την δυτική 
περιοχή του νεκροταφείου (ΦΕΚ 239 / 30-6-1964) και βρίσκεται περίπου 3km 
νότια της περιοχής του έργου 

• Σε απόσταση περίπου 3km νότιο-ανατολικά της περιοχής του έργου στη θέση 
«Αγριόγατος» υπάρχουν ερείπια ενός μεσαιωνικού πύργου με μέγιστο πλάτος 
500 m. (ΦΕΚ 515 Β / 30-7-1984) 

• Σε απόσταση περίπου 3km νοτιο-δυτικά της περιοχής του έργου, στην περιοχή 
«Γάτος» υπάρχουν ερείπια ενός «μεσαιωνικού πύργου» (ΦΕΚ 731 Β / 30-8-
1979) 

Περιοχή Κρωβύλης 
• Σε απόσταση περίπου 6.5km βορειοδυτικά της περιοχής του έργου, στη θέση 

«Πάπα Αμπέλια» και σε μια επιφάνεια 150mx150m, έχουν βρεθεί κεραμικά 
και απομεινάρια εργαλείων. Σε μικρή απόσταση από την θέση αυτή έχουν 
επίσης βρεθεί είδωλα ανθρώπων και ζώων που πιθανόν ανήκουν σε ένα 
προϊστορικό οικισμό των νεολιθικών χρόνων ή της εποχής του χαλκού (ΦΕΚ 
468 / 10-8-1981). 

Περιοχή Πετρωτών 
• Σε απόσταση 2 km από την περιοχή του έργου στο λόφο του Αγίου Γεωργίου 

βρίσκεται προϊστορική ακρόπολη, ενώ στην ίδια περιοχή έχουν βρεθεί 
απομεινάρια βυζαντινού προμαχώνα με δύο κυκλικούς πύργους (ΦΕΚ 731 Β / 
30-8-1979). 

• Στην ακτή των Πετρωτών κοντά στο ρέμα «Γιαλού» και σε απόσταση 3 km 
νοτιοδυτικά της περιοχής του έργου έχουν βρεθεί τα θεμέλια ενός ορθογωνικού 
κτιρίου και διάφορα άλλα ευρήματα (ΦΕΚ 98 Δ / 6-3-1990 & 234 Δ / 10-4-
1990). 

Περιοχή Ασκητών 
• Στην περιοχή μεταξύ των χωριών Ασκητές και Πετρωτά, κοντά στο ρέμα 

«Καργκα-Ντερέ», σε απόσταση περίπου 2,8 km βορειοδυτικά της περιοχής του 
έργου, υπάρχουν σκαλισμένες κατασκευές επάνω σε πέτρες (τύμβοι, βάζα, 
κ.α.) της περιοχής (ΦΕΚ 468 Β / 10-8-1981). 

Περιοχή Μαρώνειας 
• Ο οικισμός, ο οποίος βρίσκεται 8,6 km δυτικά της περιοχής του έργου, έχει 

χαρακτηριστεί ως παραδοσιακός οικισμός λόγω της αρχιτεκτονικής με την 
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οποία έχουν χτιστεί τα σπίτια στις αρχές του 20ου αιώνα (ΦΕΚ 815 Β / 17-8-
1974 & ΦΕΚ 594 Δ/13-11-1978) 

• Στη θέση «Κουφού το πλάι» η οποία βρίσκεται βορειοδυτικά της αρχαίας 
πόλης της Μαρώνειας και σε απόσταση περίπου 4 km νοτιοδυτικά της περιοχής 
του έργου έχει βρεθεί ένα σπήλαιο με κεραμικά της νεολιθικής εποχής και της 
εποχής του χαλκού (ΦΕΚ 731 Β/ 30-8-1979). 

• Στην ίδια περιοχή βρίσκονται τα ερείπια της Αρχαίας Μαρώνιας, τα τείχη, η 
ακρόπολη και διάφορα ευρήματα της ευρύτερης περιοχής (ΦΕΚ 239 Β 30-6-
1964) 

• Σε απόσταση 2 km δυτικά της περιοχής του έργου βρίσκεται η Ακρόπολη του 
Αγίου Γεώργιου (ΦΕΚ 432 Β 17-6-1972) 

• Στην περιοχή «Καλάμης», που βρίσκεται 3,5km νοτιο-δυτικά της περιοχής του 
έργου, έχουν βρεθεί ερείπια κτιρίων των προχριστιανικών και χριστιανικών 
χρόνων (ΦΕΚ 77 β / 28-2-1986). 

• Το αρχοντικό Ταβανιώτη χαρακτηρίζεται ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο και 
έργο τέχνης που χρειάζεται ειδική προστασία καθώς αποτελεί αντιπροσωπευ-
τικό δείγμα της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του Βαλκανικού χώρου και 
ιδιαίτερα της Θράκης (ΦΕΚ 1533 Β / 28-7-1999) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
6.1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  
 
6.1.1. Γενικά 
 
Το Έργο Χρυσού Περάματος στοχεύει στην εκμετάλλευση του χρυσοφόρου 
κοιτάσματος του Περάματος, για την παραγωγή ράβδων χρυσού/αργύρου (κράμα 
DORÉ), με περιεκτικότητα σε χρυσό ~40%. Η μεταλλοφορία εντοπίζεται στα 
ανατολικά όρια της τεκτονικής τάφρου της Μαρώνειας εντός στρώματος όξινου 
ηφαιστειακού ψαμμίτη, που υπέρκειται ενός συστήματος ηφαιστειακών ανδεσιτικών 
λατυποπαγών.  
 
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη γεωμετρία και την επιφανειακή εμφάνιση του χρυσοφόρου 
κοιτάσματος, η μέθοδος εκμετάλλευσης που θα εφαρμοστεί για την αξιοποίησή του 
αφορά στην εφαρμογή υπαίθριας εκμετάλλευσης κλειστής εκσκαφής με επιλεκτική 
εξόρυξη. 
 
Το συνολικό διάγραμμα κατεργασίας του οξειδωμένου μεταλλεύματος του Περάματος 
παρουσιάζεται συνοπτικά στο Σχήμα 6.1.1-1. Η παραγωγική διαδικασία που 
επιλέχθηκε με περιβαλλοντικά και τεχνοοικονομικά κριτήρια βασίσθηκε σε μια σειρά 
πειραματικών δοκιμών που εκτελέσθηκαν από αναγνωρισμένους οίκους του 
εξωτερικού, όπως επίσης και πραγματικές εφαρμογές που αφορούν σε συναφείς τύπους 
κοιτασμάτων, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της ανάκτησης των περιεχόμενων 
μεταλλικών αξιών με την εφαρμογή ενός όσο το δυνατόν απλούστερου διαγράμματος 
κατεργασίας. 
 
Ειδικότερα, η μέθοδος κατεργασίας περιλαμβάνει: 
 Πρωτογενή θραύση με χρήση σιαγονωτού θραυστήρα. 
 Δευτερογενή και τριτογενή θραύση με κωνικούς θραυστήρες. 
 Λειοτρίβηση με σφαιρόμυλο και συστοιχία υδροκυκλώνων. 
 Εκχύλιση λειοτριβημένου μεταλλεύματος με διάλυμα κυανιούχου νατρίου και 

εμφύσηση οξυγόνου, παρουσία ενεργού άνθρακα, προς ανάκτηση του χρυσού. 
 Αποφόρτιση του ενεργού άνθρακα σε κλίνες διαλείποντος έργου, υπό συνθήκες 

υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας, και ηλεκτρανάκτηση του χρυσού και του 
αργύρου του μεταλλοφόρου διαλύματος σε ηλεκτρολυτικά κελιά. 

 Τήξη και χύτευση των καθόδων των ηλεκτρολυτικών κελιών για την παραγωγή του 
τελικού προϊόντος (ράβδοι χρυσού/αργύρου DORÉ). 

 Καταστροφή των κυανιόντων, που περιέχονται στον πολφό των καταλοίπων της 
κατεργασίας με τη μέθοδο INCO. 

 Πύκνωση του πολφού και αφύγρανσή του σε φιλτρόπρεσσες 
 Απόθεση του αφυγραμένου τέλματος (περιεκτικότητα σε στερεά 85% κ.β.) σε 

ειδικά διαμορφωμένο υδατοστεγή χώρο απόθεσης.  
 
Συνεπώς, οι κύριες εγκαταστάσεις του Έργου περιλαμβάνουν το Υπαίθριο Μεταλλείο, 
το Εργοστάσιο Επεξεργασίας Μεταλλεύματος και το Χώρο απόθεσης Αφυγραμένων 
Τελμάτων. Δεδομένου ότι η παραγωγική διαδικασία πραγματοποιείται σε κλειστό 
κύκλωμα και τα αποτιθέμενα τέλματα είναι αφυγραμένα, οι απαιτήσεις του έργου σε 
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νερό είναι περιορισμένες λόγω ιδιαίτερα χαμηλών απωλειών από εξάτμιση. Οι 
απαιτήσεις σε νερό για κάλυψη των απωλειών θα καλύπτονται με την αξιοποίηση των 
επιφανειακών νερών της βροχής και από υδρογεώτρηση στην περιοχή του Έργου. 
Σημειώνεται, ότι προκειμένου να λειτουργήσει το έργο σε κλειστό κύκλωμα απαιτείται 
ο διαρκής έλεγχος των υδατικών αποθεμάτων της λίμνης συλλογής υδάτων με 
εξαναγκασμένη εξάτμιση μέσω εκνεφρωτών νερού στην περιοχή του χώρου απόθεσης 
τελμάτων. Στο χάρτη του Σχήματος 6.1.1-2 φαίνεται η χωροθέτηση των παραπάνω 
εγκαταστάσεων. 
 

 
ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ 

ΕΞΟΡΥΞΗ  
ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΟΣ 

ΕΞΟΡΥΞΗ &  
ΑΠΟΘΕΣΗ 
ΣΤΕΙΡΩΝ 

ΘΡΑΥΣΗ 

ΥΓΡΗ  
ΛΕΙΟΤΡΙΒΗΣΗ 

ΚΥΑΝΩΣΗ  
ΑΝΑΚΤΗΣΗ 

ΧΡΥΣΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ  
ΚΥΑΝΙΟΝΤΩΝ  
(Μέθοδος INCO) 

ΑΠΟΘΕΣΗ 
ΑΦΥΓΡΑΜΕΝΟΥ 

ΤΕΛΜΑΤΟΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΧΡΥΣΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥ 

(Χρυσός DORE) 

Νερό ανακύκλωσης 

Ενεργός Άνθρακας NaCN Ca(OH)2 

Βροχόπτωση 
Νερό εξάτμισης 

ΝΕΡΟ 
 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΛΙΜΝΗ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

ΥΔΑΤΩΝ 
 

 

ΥΠΟΓΕΙΟ ΝΕΡΟ 
Υ/Γ W2R 

Βροχόπτωση 

ΠΥΚΝΩΣΗ 
 ΠΟΛΦΟΥ 

Οξυγόνο 

Οξυγόνο Na2 S2 Ο5 CuSO4 

ΠΥΚΝΩΣΗ & 
ΣΥΜΠΙΕΣΗ 

 
Σχήμα 6.1.1-1. Σχηματικό διάγραμμα κατεργασίας μεταλλεύματος 

 
6.1.2. Το κοίτασμα του Περάματος 
 
Το κοίτασμα του Περάματος παρουσιάζει επιφανειακή εμφάνιση και εκτείνεται σε 
μήκος περίπου 550 m και πλάτος 300 m. Η χρυσοφόρος μεταλλοφορία φιλοξενείται 
κατά κύριο λόγο μέσα σε όξινο ηφαιστειακό ψαμμίτη (80% χαλαζία) που υπέρκειται 
ενός συστήματος πλήρως αργιλοποιημένων ανδεσιτικών ηφαιστειακών λατυποπαγών. 
Ο ψαμμίτης είναι παχυστρωματώδης έως άστρωτος, με πάχος που φθάνει τα 130 m, με 
μέση κλίση 15ο Δ. 
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Σχήμα 6.1.1-2. Γενική Διάταξη Έργου
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Τα ανδεσιτικά λατυποπαγή αποτελούνται από υαλοκλαστίτες εντός των οποίων 
παρεμβάλλονται μικρού έως μέτριου πάχους στρώσεις ανδεσιτικών κροκαλοπαγών και 
πολύ λεπτές στρώσεις τόφφων και σποδού. Η μετάβαση από τα ηφαιστειακά 
λατυποπαγή στον ψαμμίτη οριοθετείται από μια ενότητα κροκαλοπαγών πάχους μέχρι 
μερικών μέτρων. Το ανατολικό όριο του κοιτάσματος προσδιορίζεται από το ανατολικό 
ρήγμα της Τεκτονικής Τάφρου, διεύθυνσης Β20°Α και κλίσης 65°Δ. Ανατολικά του 
ρήγματος κυριαρχούν μη μεταλλοφόροι μεταμορφωμένοι πράσινοι σχιστόλιθοι 
(λεπτυνίτης), με γενική σχιστότητα (φύλλωση) 20°-30° ΒΔ προς το κοίτασμα και 
ανώμαλη πτύχωση. 
 
Η οξείδωση του κοιτάσματος προχωρά σε γενικές γραμμές σε μεγάλο βάθος, (με 
εξαίρεση στο ανατολικό τμήμα), εντός των ηφαιστειακών λατυποπαγών. Η οξείδωση 
σπάνια ξεπερνά τα 30 m, εκτός από τις έντονα τεκτονισμένες ζώνες. Γενικά, το όριο 
οξείδωσης ταυτίζεται περίπου με την επαφή ψαμμίτη/ηφαιστειακών λατυποπαγών. 
 
Κατ’ αυτό τον τρόπο, στο μέσο του κοιτάσματος αναπτύσσεται οξειδωμένο μετάλλευ-
μα με αυτοφυή χρυσό, πάχους άνω των 100 m. Στα περιθώρια του κοιτάσματος το πιο 
πάνω όριο μειώνεται πλευρικά σε 15 έως 20 m εκτός από το ΝΔ τμήμα, όπου 
εκτείνεται σε μεγάλο βάθος. Τα μέχρι σήμερα προσδιορισθέντα πιθανά και δυνατά 
μεταλλευτικά αποθέματα ανέρχονται, για οριακή περιεκτικότητα σε χρυσό 1,0 g/t, σε 
9.378 kt με μέση περιεκτικότητα 3,20 g/t Au και 3,75 g/t Ag και μέση σχέση 
αποκάλυψης 1:0,29 (δηλαδή t στείρων ανά t μετ/τος ROM). 
 
6.1.3. Μεταλλείο 
 
Ως βάση αναφοράς για το σχεδιασμό της εκμετάλλευσης του κοιτάσματος του 
Περάματος ελήφθη το γεωλογικό υπόδειγμα της τρισδιάστατης αναπαράστασης του 
κοιτάσματος, θεωρώντας ως μετάλλευμα το σύνολο των εντοπισθέντων αποθεμάτων 
της φάσης με οξείδια, συμπεριλαμβανομένων δηλαδή και των δυνατών. 
 
Με δεδομένα τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του κοιτάσματος καθώς και την άμεση 
γειτνίασή του με την επιφάνεια του εδάφους αποφασίσθηκε για την εκμετάλλευσή του 
η εφαρμογή υπαίθριας εκμετάλλευσης κλειστής εκσκαφής. Ο κύριος δρόμος 
προσπέλασης προς το χώρο του υπαίθριου μεταλλείου θα είναι σκυρόδετος και βατός 
με όλες τις καιρικές συνθήκες, θα ξεκινάει από την πλατεία μεταλλεύματος στο χώρο 
του εργοστασίου και θα καταλήγει στη ράμπα προσπέλασης στα βορειοδυτικά όρια του 
Μεταλλείου. Η κύρια ράμπα προσπέλασης που θα διαμορφωθεί εντός του χώρου της 
εκσκαφής θα έχει πλάτος 14 m και μέγιστη κλίση 8%. 
 
Η επιφανειακή εκμετάλλευση του κοιτάσματος Περάματος θα αναπτυχθεί στο προς 
εκμετάλλευση νότιο τμήμα του κοιτάσματος. Για την εξόρυξη του κοιτάσματος θα γίνει 
χρήση εκρηκτικών. Πιο συγκεκριμένα το 60% των πετρωμάτων θα εξορυχθεί με χρήση 
εκρηκτικών υλών, το 10% με μηχανική άροση και το 30%. με μηχανική εκσκαφή με 
συνήθη εκσκαπτικό εξοπλισμό. 
 
Από τα στοιχεία των ερευνητικών γεωτρήσεων αποδείχθηκε ότι δεν υπάρχει υπόγειος 
υδροφόρος ορίζοντας μέχρι το βάθος των 250 m, το βάθος δηλαδή στο οποίο 
προχώρησαν το μέγιστο οι ερευνητικές γεωτρήσεις. Για το λόγο αυτό δεν αναμένεται η 
εισροή υπογείων νερών εντός του υπαίθριου μεταλλείου καθ’ όλη τη διάρκεια της 
λειτουργίας του. 
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Κατά την πλήρη ανάπτυξη του μεταλλείου ο μέσος ετήσιος ρυθμός ημερήσιας 
παραγωγής μεταλλεύματος για λειτουργία 6 d/w*8 h/d θα είναι 3.846t/d ROM, που 
αντιστοιχεί για 312 εργάσιμες μέρες το χρόνο σε περίπου 1.200.000t/y ROM. Η 
διάρκεια ζωής του μεταλλείου, με βάση τα βέβαια και πιθανά εκμεταλλεύσιμα 
αποθέματα εκτιμάται σε 8 περίπου χρόνια. 
 
Το εξορυσσόμενο μετάλλευμα (ROM) θα μεταφέρεται και θα τροφοδοτείται απ’ 
ευθείας στο σιλό του πρωτογενούς θραυστήρα της εγκατάστασης επεξεργασίας κατά τις 
ώρες λειτουργίας του μεταλλείου. Παράλληλα μικρό τμήμα του μεταλλεύματος θα 
αποθηκεύεται σε παρακείμενη πλατεία μεταλλεύματος, από όπου με τη βοήθεια 
φορτωτή θα καλύπτονται οι ανάγκες σε τροφοδοσία της εγκαταστάσεως κατά τις 
υπόλοιπες ώρες λειτουργίας καθώς επίσης τις Κυριακές και αργίες. 
 
Τα παραγόμενα στείρα από το μεταλλείο συνολικά εκτιμώνται σε 2.742 kt. Τα 
παραγόμενα στείρα αναλόγως της περιεκτικότητάς τους σε θειούχα ορυκτά 
διακρίνονται σε οξειδωμένα και θειούχα και προβλέπεται να αποτεθούν προσωρινά σε 
χωριστούς σωρούς σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους στα ΒΔ όρια της εκσκαφής του 
μεταλλείου. Με βάση τα δεδομένα των γεωτρήσεων εκτιμάται ότι τα εξορυσσόμενα 
στείρα θα παραχθούν σε αναλογία οξειδωμένα προς θειούχα 18,6:1. 
 
Τα θειούχα στείρα που θα παραχθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του 
υπαίθριου μεταλλείου εκτιμώνται σε 140 kt. Ο προσωρινός χώρος απόθεσης τους είναι 
στις δύο ανώτερες βαθμίδες στην είσοδο του μεταλλείου, στο ΒΔ τμήμα της εκσκαφής. 
Μετά το τέλος των εργασιών θα μεταφερθούν στο βαθος της υπαίθριας εκσκαφής. Τα 
οξειδωμένα στείρα (2.602 kt) που προβλέπεται να παραχθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της 
λειτουργίας του υπαίθριου μεταλλείου προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν στην 
κατασκευή των αναχωμάτων του χώρου απόθεσης (1.518 kt ή 0,72 Mm3) και η 
υπόλοιπη ποσότητα σε εργασίες αποκατάστασης. 
 
6.1.4. Εργοστάσιο επεξεργασίας μεταλλεύματος 
 
Η προτεινόμενη θέση για το εργοστάσιο χρυσού εντοπίζεται σε απόσταση περίπου 
1,0km ΝΔ από τα Δ όρια του οικισμού του Περάματος και θα συνδέεται προς βορρά, 
μέσω αναβαθμισμένου υφιστάμενου αγροτικού δρόμου μήκους περίπου 6 km, με την 
εθνική όδό Θεσσαλονίκης - Καβάλας - Ξάνθης - Αλεξανδρούπολης – Ορεστιάδας. Το 
εργοστάσιο επεξεργασίας έχει σχεδιασθεί για ετήσια κατεργασία 1.200 kt/y 
μεταλλεύματος ή 3.288 t/d (ονομαστική 3.653t/d). Η λειτουργία του θα είναι συνεχής 
24 h/d επί 365 d/y με συντελεστή λειτουργικότητας 90%. 
 
Προκατεργασία μεταλλεύματος 
Το μετάλλευμα θα μεταφέρεται με φορτηγά από το μεταλλείο στην πλατεία χονδρού 
μεταλλεύματος και από εκεί με φορτωτή στο σιλό χονδρού μεταλλεύματος. Από το 
σιλό το μετάλλευμα θα τροφοδοτείται σε σιαγονωτό θραυστήρα για πρόθραυση στα  
-80 mm και ακολούθως σε κλειστό κύκλωμα κωνικών θραυστήρων δευτερογενούς και 
τριτογενούς θραύσης με τελικό προϊόν -12 mm, για να καταλήξει σε σιλό τριμμένου 
μεταλλεύματος. 

 
Από το σιλό του θραυσμένου μεταλλεύματος το μετάλλευμα με την βοήθεια 
πλακοταινίας τροφοδοσίας και μεταφορικής ταινίας θα τροφοδοτείται σε κλειστό 
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κύκλωμα λειοτρίβησης ενός σταδίου με προσθήκη γαλακτώματος ασβέστη για τη 
ρύθμιση του pH (10-11) αποτελούμενο από σφαιρόμυλο και συστοιχία υδροκυκλώνων. 
Η υπερροή των υδροκυκλώνων θα υφίσταται πύκνωση με προσθήκη κροκιδωτικού σε 
πυκνωτή υψηλής απόδοσης (υπορροή με 50% κ.β. στερεά). Η υπερροή του πυκνωτή 
θα επιστρέφει στο παραγωγικό κύκλωμα μέσω της δεξαμενής νερού κατεργασίας. 
 
Εκχύλιση χρυσού και αργύρου 
Το λειοτριβημένο μετάλλευμα από την υπερροή της συστοιχίας κυκλώνων θα οδηγείται 
στο κύκλωμα της κυάνωσης. Η εκχύλιση του περιεχομένου χρυσού και αργύρου θα 
επιτυγχάνεται σε μονάδα από οκτώ (8) διατεταγμένες εν σειρά αναδευόμενες 
δεξαμενές, με συνεχή προσθήκη διαλύματος κυανιούχου νατρίου και πολφού ασβέστη, 
παρουσία ενεργού άνθρακα. Η συμπλοκοποίηση του χρυσού υποβοηθείται από την 
παρουσία οξυγόνου και για το λόγο αυτό στις τέσσερις πρώτες δεξαμενές θα γίνεται 
προσθήκη οξυγόνου. Το τέλμα από την επεξεργασία του μεταλλεύματος, μετά την 
καταστροφή των κυανιόντων, θα υφίσταται πύκνωση (σε 57% κ.β. στερεά) και στη 
συνέχεια θα οδηγείται σε φιλτρόπρεσσες. Το παραγόμενο αφυγραμένο τέλμα (filter 
cake) θα έχει περιεκτικότητα 85% κ.β. σε στερεά και θα μεταφέρεται με φορτηγά 
αυτοκίνητα στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο απόθεσης. Η υπερχείλιση του πυκνωτή 
και το διήθημα της αφύγρανσης θα αντλούνται στη δεξαμενή νερού κατεργασίας για 
επανακύκλωση στο παραγωγικό κύκλωμα. 
 
Οι δεξαμενές εκχύλισης θα είναι διατεταγμένες σε διαδοχικά ανισοϋψή επίπεδα, έτσι 
ώστε ο πολφός να μεταφέρεται δια βαρύτητας με διαδοχικές υπερχειλίσεις από την 
πρώτη στην τελευταία. Αντίθετα ο ενεργός άνθρακας θα αντλείται κατ’ αντιρροή προς 
την κίνηση του πολφού από δεξαμενή σε δεξαμενή. Κάθε δεξαμενή θα έχει μηχανικό 
αναδευτήρα, για ομοιόμορφη ανάμιξη καθώς και διάταξη εμφύσησης αέρα για την 
προώθηση των αντιδράσεων εκχύλισης του χρυσού. 
 
Ο φορτισμένος άνθρακας θα αντλείται από την πρώτη δεξαμενή σε κόσκινο, από το 
οποίο θα οδηγείται στο κύκλωμα αποφόρτισης, ενώ ο πολφός που τον συνοδεύει θα 
επιστρέφει στην ίδια δεξαμενή του κυκλώματος. Ο φορτισμένος άνθρακας θα 
τροφοδοτείται στο κύκλωμα όξινης έκπλυσης. 
 
Ανάκτηση χρυσού και αργύρου 
Η αποφόρτιση του ενεργού άνθρακα θα διενεργείται σε κύκλωμα κατεργασίας υπό 
πίεση. Το κύκλωμα αποφόρτισης του ενεργού άνθρακα θα περιλαμβάνει όξινη έκπλυση 
για απομάκρυνση ανθρακικών ενώσεων και στη συνέχεια έκπλυση με νερό για 
απομάκρυνση τυχόν παραμένουσας οξύτητας. Μετά την έκπλυση με νερό ο άνθρακας 
θα οδηγείται στη στήλη αποφόρτισης, όπου θα λαμβάνει χώρα η εξαγωγή του 
περιεχομένου χρυσού και αργύρου με θερμό και πυκνό διάλυμα κυανιούχου νατρίου 
και καυστικού νατρίου. Η θέρμανση του διαλύματος θα γίνεται με υπέρθερμο ατμό που 
θα παράγεται σε ειδικό λέβητα με καύση προπανίου. Ο αποφορτισμένος άνθρακας θα 
αναγεννάται σε περιστροφικό ηλεκτρικό κλίβανο και στη συνέχεια θα ανακυκλώνεται 
στην παραγωγική διαδικασία. 
 
Το μεταλλοφόρο διάλυμα από την αποφόρτιση του άνθρακα θα οδηγείται στο κύκλωμα 
της ηλεκτρανάκτησης. Ο χρυσός που περιέχει θα αποτίθεται στις καθόδους των 
ηλεκτρολυτικών κελιών. Στη συνέχεια το απογυμνωμένο διάλυμα (στείρος 
ηλεκτρολύτης) θα επανακυκλώνεται στο κύκλωμα αποφόρτισης. 
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Οι φορτισμένες με τα πολύτιμα μέταλλα κάθοδοι των κελιών, αφού υποστούν φρύξη, 
θα τήκονται περιοδικά σε επαγωγική κάμινο μαζί με κατάλληλα συλλιπάσματα και το 
παραγόμενο κράμα χρυσού και αργύρου (DORÉ) θα χυτεύεται σε ράβδους. Οι ράβδοι 
θα φυλάσσονται και περιοδικά θα αποστέλλονται στο εξωτερικό για εξευγενισμό. 
 
Καταστροφή κυανιόντων 
Ο απογυμνωμένος από χρυσό πολφός από την τελευταία δεξαμενή του κυκλώματος 
εκχύλισης θα καταλήγει στη δεξαμενή καταστροφής κυανιόντων, μέσω κόσκινου για 
συγκράτηση των αδρομερών απωλειών ενεργού άνθρακα, όπου θα υποβάλλεται σε 
ανάδευση με εμφύσηση οξυγόνου [μέθοδος INCO (SO2+oxygen)]. Για την οξείδωση 
των κυανιόντων θα προστίθεται στη δεξαμενή θειϊκός χαλκός (CuSO4) και 
μεταδιθειώδες νάτριο (Na2S2O5). Παράλληλα θα γίνεται προσθήκη υδρασβέστου προς 
διατήρηση του πολφού σε pH ~8,5. 
 
Τα κυανιούχα και μεταλλοκυανιούχα άλατα της υδατικής φάσης του πολφού θα 
οξειδώνονται από το μεταδιθειώδες νάτριο και το οξυγόνο με την καταλυτική παρουσία 
του θειϊκού χαλκού. Για την αποδοτικότερη λειτουργία του κυκλώματος, το τέλμα από 
τις δεξαμενές κυάνωσης θα αραιώνεται με την προσθήκη νερού κατεργασίας. Μετά την 
εφαρμογή της μεθόδου INCΟ η περιεκτικότητα σε ολικά κυανιούχα εντός της υγρής 
φάσης του προς απόρριψη πολφού θα είναι μικρότερη από 1 ppm. Από τη δεξαμενή 
καταστροφής των κυανιόντων ο πολφός των καταλοίπων της κατεργασίας ύστερα από 
πύκνωση σε πυκνωτή και αφύγρανση σε φιλτρόπρεσσες θα μεταφέρεται με φορτηγά 
στο χώρο απόθεσης.  
 
6.1.5. Διαχείριση τελμάτων 
 
Το αφυγραμένο τέλμα (filter cake) θα μεταφέρεται με φορτηγά αυτοκίνητα και θα 
αποτίθεται σε κατάλληλα κατασκευασμένο χώρο απόθεσης τελμάτων συνολικής 
ωφέλιμης αποθηκευτικής χωρητικότητας 6,9 Mm3, από τα οποία τα 1,8 Mm3 κάτω από 
το επίπεδο της στέψης του κύριου αναχώματος (195 m ά.ε.θ.) και 5,1 Mm3 πάνω απ’ 
αυτή. Σημειώνεται ότι η συνολική παραγωγή αφυγραμένου τέλματος από το 
εργοστάσιο επεξεργασίας για τα οχτώ έτη λειτουργίας του Έργου ανέρχεται σε 5,9 
Mm3, δηλαδή ο σχεδιασμός της εγκατάστασης έχει γίνει με συντελεστή ασφαλείας 
1,17. 
 
Η προτεινόμενη θέση της εγκατάστασης απόθεσης αφυγραμένου τέλματος εντοπίζεται 
1 km ΝΑ του εργοστασίου επεξεργασίας και σε απόσταση 500 m νότια του οικισμού 
Περάματος, εντός καλά ορισμένης λεκάνης απορροής. Η εγκατάσταση οριοθετείται από 
τέσσερα αναχώματα, που θα κατασκευασθούν περιμετρικά (ανάντη, κατάντη, 
ανατολικά και δυτικά) και θα διασφαλίζουν την μόνιμη και περιβαλλοντικά ασφαλή 
απόθεση των κατάλοιπων της παραγωγικής διαδικασίας. Το κύριο ανάχωμα (κατάντη) 
θα είναι ένα τυπικό ανάχωμα λιθορριπής και για την κατασκευή του, όπως και για τα 
υπόλοιπα αναχώματα, θα χρησιμοποιηθεί υλικό προερχόμενο από δανειοθάλαμο εντός 
της περιοχής απόθεσης. Το συνολικό ύψος του θα είναι 40 m με τελικό επίπεδο στέψης 
στα 195 m ά.ε.θ. 
 
Για να περιοριστούν οι διαρροές, ο πυθμένας της εγκατάστασης και οι ανάντη πλευρές 
όλων των  αναχωμάτων θα επιστρωθούν με σύστημα στεγανοποιητικών υλικών, που θα 
περιλαμβάνει γεωσυνθετική αργιλική επίστρωση πολύ χαμηλής διαπερατότητας  
(1x10-10 m/sec) και γεωμεμβράνη με HDPE, πάχους 1,5 mm. 
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Για τη διαχείριση των νερών θα κατασκευασθεί λίμνη συλλογής υδάτων στα κατάντη 
της εγκατάστασης. Οι επιφανειακές απορροές της ευρύτερης λεκάνης απορροής θα 
συλλέγονται μέσω αναχώματος ανάσχεσης στο βόρειο τμήμα της εγκατάστασης και 
από περιμετρικά κανάλια εκτροπής στα κατάντη της εγκατάστασης και θα 
παροχετεύονται ανάλογα με τις επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες είτε εντός της 
λίμνης συλλογής υδάτων είτε κατάντη της εγκατάστασης. Οι επιφανειακές απορροές 
εντός της εγκατάστασης θα συλλέγονται από περιμετρικά κανάλια εκτροπής και θα 
διοχετεύονται στη λίμνη συλλογής υδάτων. Στη λίμνη θα καταλήγουν επίσης και τα 
στραγγίσματα, που θα συλλέγονται από ειδικό σύστημα αποστράγγισης, που θα 
κατασκευασθεί πάνω από τη γεωμεμβράνη. Τα νερά της επιφανειακής απορροής από το 
μεταλλείο, τους σωρούς απόθεσης στείρων, και το εργοστάσιο επεξεργασίας 
μεταλλεύματος θα παροχετεύονται επίσης στη λίμνη συλλογής ύδατος. 
 
6.1.6. Έλεγχος ποιότητας περιβάλλοντος 
 
Καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής και λειτουργίας του Έργου, αλλά και μετά την 
παύση των εργασιών και την ολοκλήρωση των έργων περιβαλλοντικής αποκατάστασης 
προβλέπεται η εφαρμογή ενός προγράμματος παρακολούθησης του περιβάλλοντος. Το 
πρόγραμμα αυτό θα περιλαμβάνει τον έλεγχο της ποιότητας των υδάτινων πόρων, των 
εδαφών και του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την 
οικία νομοθεσία. 
 
6.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ 
 
Στις παραγράφους που ακολουθούν περιγράφονται οι εναλλακτικές μέθοδοι και θέσεις 
που εξετάστηκαν για το έργο χρυσού Περάματος, και παρατίθενται τα κριτήρια 
σύμφωνα με τα οποία επιλέχθηκαν τελικά οι πλέον κατάλληλες.  
 
Πιο συγκεκριμένα, περιγράφονται αναλυτικά οι εναλλακτικές μέθοδοι και τεχνικές για: 
 Tην εκμετάλλευση του χρυσοφόρου κοιτάσματος. 
 Tην προκατεργασία (εμπλουτισμό) του μεταλλεύματος. 
 Tην υδρομεταλλουργική κατεργασία του μεταλλεύματος. 
 Tην κατεργασία των υγρών αποβλήτων (καταστροφή κυανιόντων) που προκύπτουν 

από την υδρομεταλλουργική κατεργασία και 
 Tην απόθεση των στερεών καταλοίπων της υδρομεταλλουργικής κατεργασίας στο 

χώρο απόθεσης τελμάτων. 
 
Ακολούθως παρουσιάζεται η περιγραφή των εναλλακτικών θέσεων για: 
 Tην απόθεση των στείρων του μεταλλείου, 
 To εργοστάσιο επεξεργασίας μεταλλεύματος, 
 Tην εγκατάσταση διαχείρισης τελμάτων. 
 
6.2.1. Εναλλακτικές μέθοδοι εκμετάλλευσης 
 
Η χρυσοφόρος μεταλλοφορία του Περάματος εντοπίζεται στα ανατολικά όρια της 
τεκτονικής τάφρου της Μαρώνειας και φιλοξενείται μέσα σε όξινο ηφαιστειακό 
ψαμμίτη (80% χαλαζία) που υπέρκειται ενός συστήματος ηφαιστειακών ανδεσιτικών 
λατυποπαγών. Στη μεταλλοφορία διακρίνονται δύο φάσεις: 
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 H φάση με οξείδια, που συνιστά και την κύρια μεταλλοφορία, και  
 H φάση με σουλφίδια, που συνιστά τη δευτερεύουσα μεταλλοφορία, η οποία γενικά 

υπόκειται της πρώτης. 
 
Το κοίτασμα εκτείνεται σε μήκος περίπου 550 m και πλάτος 300 m. Στο βόρειο τμήμα 
η μεταλλοφορία φιλοξενείται κύρια σε ηφαιστειακά λατυποπαγή. Στο νότιο και 
κεντρικό τμήμα του κοιτάσματος το πάχος του ψαμμίτη φθάνει τα 120 m, ενώ η μέση 
κλίση του είναι 15ο Δ. Το ανατολικό όριο του κοιτάσματος προσδιορίζεται από το 
ανατολικό ρήγμα της Τεκτονικής Τάφρου, Β.ΒΔ διεύθυνσης. 
 
Η οξείδωση του κοιτάσματος, στο νότιο και κεντρικό τμήμα του κοιτάσματος, σε 
γενικές γραμμές προχωρά σε μεγάλο βάθος. Αντίθετα, στο ανατολικό τμήμα, εντός των 
ηφαιστειακών λατυποπαγών, η οξείδωση σπάνια ξεπερνά τα 30 m, εκτός από τις έντονα 
τεκτονισμένες ζώνες. Γενικά, το όριο οξείδωσης ταυτίζεται περίπου με την επαφή 
ψαμμίτη/ηφαιστειακών λατυποπαγών. 
 
Κατ’ αυτό τον τρόπο, στο μέσο του κοιτάσματος αναπτύσσεται οξειδωμένο 
μετάλλευμα πάχους άνω των 100 m. Στα περιθώρια του κοιτάσματος το πιο πάνω όριο 
μειώνεται πλευρικά σε 15 έως 20 m. 
 
6.2.1.1. Κριτήρια επιλογής μεθόδου εκμετάλλευσης 
 
Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται, γενικά, για την επιλογή της καταλληλότερης 
μεθόδου εκμετάλλευσης ενός κοιτάσματος είναι τεχνικοοικονομικά και περιβαλ-
λοντικά. 
 
Στα τεχνικοοικονομικά κριτήρια συγκαταλέγονται: 
 Η θέση και η γεωμετρία του κοιτάσματος. 
 Η κατανομή των περιεκτικοτήτων των χρήσιμων μετάλλων εντός του κοιτάσματος. 
 Τα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά του κοιτάσματος. 
 Το κόστος και ο ρυθμός παραγωγής, που καθορίζονται από: 

• τη μαζικότητα της παραγωγής, 
• το χρόνο για παραγωγή σε πλήρη δυναμικότητα, 
• το κόστος της εκμετάλλευσης, 
• την αποληψιμότητα του μεταλλεύματος, 
• τον έλεγχο της ποιότητας του μεταλλεύματος. 

 
Τα περιβαλλοντικά κριτήρια αφορούν τις: 
 Επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό και ακουστικό περιβάλλον. 
 Επιπτώσεις στο έδαφος και το τοπίο. 
 Επιπτώσεις στα επιφανειακά και υπόγεια νερά. 
 
Με την εφαρμογή των παραπάνω κριτηρίων στο χρυσοφόρο κοίτασμα του Περάματος 
οι παράμετροι που συμβάλλουν στην επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου εκμετάλ-
λευσης είναι οι ακόλουθοι: 
 Η ελληνική μεταλλευτική νομοθεσία (Κώδικας Μεταλλευτικών & Λατομικών 

Εργασιών). 
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 Η επιφανειακή εμφάνιση του κοιτάσματος και το μικρό πάχος των υπερκείμενων 
στείρων σχηματισμών. 

 Το γεωμετρικό του σχήμα, που μοιάζει με ανεστραμμένη κόλουρη πυραμίδα. 
 Η υψηλή αξία του μεταλλεύματος που οδηγεί σε επιλογή μεθόδου υψηλής 

αποληψιμότητας. 
 Η άμεση γειτνίαση της μεταλλοφορίας με κατοικημένη περιοχή (οικισμός 

Περάματος). 
 
Όλες οι παραπάνω παράμετροι καταδεικνύουν την εφαρμογή υπαίθριας εκμετάλ-
λευσης κλειστού τύπου ως την πλέον κατάλληλη για την αξιοποίηση του χρυσοφόρου 
κοιτάσματος του Περάματος. Η μέθοδος είναι μαζική και εξασφαλίζει άμεσα την 
παραγωγή του μεταλλείου σε πλήρη δυναμικότητα με ιδιαίτερα ασφαλείς συνθήκες 
λειτουργίας. Παράλληλα, επιτρέπει την επιλεκτική απόληψη του κοιτάσματος, υπό την 
έννοια ότι, επιτρέπει την εξόρυξη του μεταλλεύματος μέχρι την οριακή περιεκτικότητα, 
η οποία με την πρόοδο της εκμετάλλευσης καθορίζεται από: 
 Την τιμή του χρυσού. 
 Τη μεταλλουργική ανάκτηση. 
 Το κόστος επεξεργασίας, και  
 Τα διοικητικά έξοδα. 
 
Οι επιπτώσεις από την εφαρμογή υπαίθριας εκμετάλλευσης στο ατμοσφαιρικό και 
ακουστικό περιβάλλον, αλλά και η οπτική ρύπανση θα περιορίζονται συναρτήσει του 
χρόνου, καθώς η εκμετάλλευση θα εξελίσσεται σε μεγαλύτερο βάθος και θα είναι 
κλειστή. Παράλληλα, με την πρόοδο των εργασιών, θα επιτυγχάνεται ένα είδος 
φυσικής χωροταξικής απομόνωσης των εξορυκτικών εργασιών από το φυσικό 
περιβάλλον. 
 
Τέλος σημειώνεται ότι από τεχνικοοικονομική άποψη δεν υπάρχει δυνατότητα 
εφαρμογής υπόγειας μεθόδου για την εκμετάλλευση του χρυσοφόρου κοιτάσματος 
Περάματος, λόγω του μικρού πάχους και της περιορισμένης μηχανικής αντοχήςτων 
υπερκείμενων της μεταλλοφορίας σχηματισμών, (λόγω υδροθερμικής εξαλλοίωσης). 
Ενδεικτικό του μικρού πάχους των υπερκείμενων σχηματισμών είναι και η ιδιαίτερα 
χαμηλή σχέση αποκάλυψης (1:0,21) κατά την εφαρμογή της προτεινόμενης υπαίθριας 
εκμετάλλευσης. 
 
6.2.2. Εναλλακτικές μέθοδοι προκατεργασίας (εμπλουτισμού) 
 
Προκειμένου να προσδιοριστεί ο τρόπος παρουσίας του χρυσού μέσα στο μετάλλευμα 
του Περάματος πραγματοποιήθηκαν ορυκτολογικές και χημικές αναλύσεις αντιπροσω-
πευτικών δειγμάτων του μεταλλεύματος. Η μελέτη των δειγμάτων των φάσεων των 
οξειδίων, ιδιαίτερα αυτών που προέρχονται από τον ψαμμίτη, απέδειξαν ότι: 
 Τα ψήγματα χρυσού παρουσιάζουν εξαιρετικά λεπτομερή διασπορά. 
 Τα λίγα ψήγματα χρυσού εντός των ηφαιστειακών λατυποπαγών που εξετάστηκαν 

παρουσιάζουν μέγεθος περίπου 2 μm. 
 
Από την οπτική μελέτη και τη φασματοσκοπική ανάλυση των δειγμάτων των θειούχων 
ορυκτών προέκυψαν τα εξής: 
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 Το κυριότερο θειούχο ορυκτό των ηφαιστειακών λατυποπαγών είναι σιδηροπυ-
ρίτης. 

 Δεν εντοπίστηκαν εντός των θειούχων ορυκτών μικρά εγκλείσματα ή απομονω-
μένοι κόκκοι χρυσού, ακόμη και σε δείγματα που ήταν πλούσια σε χρυσό. 

 
Με βάση την παρατήρηση της σύνδεσης της μεταλλοφορίας με την παρουσία 
λεπτομερών ψηγμάτων χρυσού εντός του οξειδωμένου μεταλλεύματος θεωρείται 
απαραίτητη η αποδέσμευσή τους με κατάλληλη θραύση (grinding) και λειοτρίβηση του 
μεταλλεύματος σε μέγεθος που να επιτρέπει την ποσοτική ανάκτηση των περιεχομένων 
μεταλλικών αξιών με την εφαρμοζόμενη υδρομεταλλουργική κατεργασία. 
 
6.2.3. Εναλλακτικές τεχνολογίες κατεργασίας 
 
Η τεχνολογία που επιλέγεται για την κατεργασία ενός χρυσοφόρου μεταλλεύματος 
εξαρτάται κυρίως από τους παρακάτω παράγοντες: 
 Ορυκτολογική σύσταση μεταλλεύματος και κατανομή χρυσού στις επιμέρους 

ορυκτολογικές φάσεις. 
 Ποσοστό ανάκτησης περιεχόμενου χρυσού. 
 Τεχνολογικοί κίνδυνοι. 
 Κόστος επένδυσης και λειτουργίας. 
 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 
 
Προκειμένου να προσδιοριστούν όλα τα απαραίτητα λειτουργικά στοιχεία για την 
εφαρμογή της καταλληλότερης τεχνολογίας κατεργασίας του μεταλλεύματος 
πραγματοποιήθηκε από τις Εταιρείες BRGM και CSMA (Camborne School of Mines 
Associates) το παρακάτω πρόγραμμα ερευνών. 
 
6.2.3.1. Πρόγραμμα δοκιμών 
 
Οι δοκιμές έγιναν σε αντιπροσωπευτικά δείγματα γεωτρήσεων από ψαμμίτη, 
ηφαιστειακά λατυποπαγή και σύνθετα δείγματα, τόσο για τη φάση με τα οξείδια, όσο 
και για τη φάση με σουλφίδια. Οι μεταλλουργικές δοκιμές που έγιναν περιλάμβαναν 
ειδικότερα: 
 Προσδιορισμό του δείκτη ειδικής κατανάλωσης ενέργειας λειοτρίβησης (Bond 

Work Index). 
 Προσδιορισμό της μεταλλουργικής απόδοσης συναρτήσει της κοκκομετρίας του 

κατεργαζόμενου μεταλλεύματος για τυπικές δοκιμές κυάνωσης. 
 Προσδιορισμό της μεταλλουργικής απόδοσης, για τυπικές δοκιμές κυάνωσης, 

συναρτήσει του χρόνου επαφής του κατεργαζόμενου μεταλλεύματος. 
 Τυπικές δοκιμές κυάνωσης παρουσία ενεργού άνθρακα CIL (carbon-in-leach) και 

CIP (carbon-in-pulp) με χρήση καθαρού νερού και προσομοιωμένου θαλασσινού 
νερού. 

 Δοκιμές καταστροφής κυανιόντων με την μέθοδο INCO (SO2 + αέρας). 
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Προσδιορισμός του δείκτη ειδικής κατανάλωσης ενέργειας λειοτρίβησης (Bond 
Work Index) 
Οι τιμές του δείκτη ανάλωσης ενέργειας λειοτρίβησης (Bond Work Index) κυμαίνονται 
από 6,5 kWh/t (για το πιο μαλακό πέτρωμα) έως 19,1 kWh/t για το σκληρότερο 
πέτρωμα. 
 
Προσδιορισμός της μεταλλουργικής απόδοσης, συναρτήσει της κοκκομετρίας του 
κατεργαζόμενου μεταλλεύματος 
Δεν διαπιστώθηκε μεταβολή στο βαθμό μεταλλουργικής ανάκτησης της φάσης με 
οξείδια για θραύση d80 = 75 μm έως 125 μm. 
 
Προσδιορισμός της μεταλλουργικής απόδοσης συναρτήσει του χρόνου επαφής του 
κατεργαζόμενου μεταλλεύματος 
Από τις δοκιμές με τα σύνθετα δείγματα της φάσης με οξείδια προέκυψε, ότι ο ρυθμός 
εκχύλισης του χρυσού με κυάνωση ήταν πολύ γρήγορος, ενώ η μέγιστη απόδοση 
επιτυγχάνεται μετά από αντίστοιχη επεξεργασία διάρκειας 24 ωρών με εμφύσηση αέρα 
και 20 ωρών με εμφύσηση οξυγόνου. 
 
Τυπικές δοκιμές κυάνωσης παρουσία ενεργού άνθρακα με χρήση καθαρού νερού 
και προσομοιωμένου θαλασσινού νερού 
Εξαιτίας του γεγονότος ότι κατά τα την αρχική φάση του Έργου (Προμελέτη 
Σκοπιμότητας), δεν ήταν σίγουρο ότι θα εξασφαλιστούν οι απαραίτητες ποσότητες 
νερού κατεργασίας, όλες οι δοκιμές κυάνωσης εκτελέστηκαν τόσο με καθαρό νερό όσο 
και με προσομοιωμένο θαλασσινό νερό. 
Τα πιο σημαντικά συμπεράσματα που προέκυψαν από τις δοκιμές αυτές είναι τα εξής: 
 Όλες οι ανακτήσεις χρυσού κατά τις δοκιμές κυάνωσης παρουσία ενεργού άνθρακα, 

των λειοτριβημένων δειγμάτων της φάσης με οξείδια ήταν μεγαλύτερες από 90%. 
Από την ίδια σειρά δοκιμών αποδείχθηκε ότι το προς εξόρυξη μετάλλευμα δεν 
παρουσιάζει ιδιότητες προσρόφησης του μεταλλοφόρου διαλύματος. 

 Οι παραπάνω δοκιμές κυάνωσης έδωσαν μεταλλουργικές ανακτήσεις ως προς τον 
περιεχόμενο άργυρο της τάξης του 60%. 

 Οι ανακτήσεις χρυσού στις παραπάνω δοκιμές κυάνωσης, παρουσία καθαρού και 
θαλασσινού νερού ήσαν παρόμοιες. 

 Η κατανάλωση ασβέστη στις δοκιμές κυάνωσης με προσομοιωμένο θαλασσινό νερό 
παρουσιάστηκε περίπου 6 φορές μεγαλύτερη από την αντίστοιχη κατανάλωση στις 
δοκιμές κυάνωσης με καθαρό νερό. 

 Η φάση με σουλφίδια έδωσε χαμηλές ανακτήσεις χρυσού στις δοκιμές της απ’ 
ευθείας κυάνωσης μετά από λειοτρίβηση, γεγονός που μαρτυρεί, ότι ο χρυσός της 
φάσης με σουλφίδια είναι δυσκατέργαστος. Συνεκτιμώντας το υψηλό κόστος της 
μεταλλουργικής κατεργασίας δυσκατέργαστων χρυσοφόρων μεταλλευμάτων, η 
φάση με σουλφίδια του κοιτάσματος του Περάματος, δεν παρουσιάζει τεχνικοοικο-
νομικό ενδιαφέρον. Συνεπώς η μεταλλοφορία της φάσης με σουλφίδια, που γενικά 
υπόκειται εκείνης με οξείδια, δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως μετάλλευμα και δεν 
περιλαμβάνεται στο μετάλλευμα προς υδρομεταλλουργική επεξεργασία που 
προγραμματίζεται να εξορυχθεί από το μεταλλείο του Περάματος. 
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Δοκιμές καταστροφής κυανιόντων με τη μέθοδο INCO 
Η INCO TECHNICAL SERVICES διενήργησε δοκιμές για να διερευνήσει την 
επίδραση του καθαρού νερού και του προσομοιωμένου θαλασσινού νερού στη μέθοδο 
που έχει αναπτύξει για την καταστροφή κυανιόντων με SO2 + αέρα. Κατά τις δοκιμές 
αυτές δείγματα πολφού λειοτριβημένου με καθαρό νερό και προσομοιωμένο θαλασσινό 
νερό, που περιείχαν περίπου 350-450 ppm WAD (Weak Acid Dissociable) CN-, 
υπεβλήθησαν στη μέθοδο καταστροφής των κυανιόντων με SO2 + αέρα. Εκτός από τη 
σημαντική μείωση το περιεχομένου στα δείγματα CNWAD που επιτεύχθηκε (η 
περιεκτικότητα του οποίου έπεσε κάτω από 1,0 ppm), επιτεύχθηκε μείωση και σε άλλα 
διαλυμένα εντός των δειγμάτων βαρέα μέταλλα, όπως χαλκός (Cu) και σίδηρος (Fe) 
(Πίνακας 6.2.3-1). 
 
Από τις δοκιμές αυτές προέκυψε ότι, η μέθοδος INCO για την καταστροφή των 
κυανιόντων μπορεί να εφαρμοστεί τόσο για καθαρό όσο και θαλασσινό νερό. Σχετικά 
με την εφαρμογή της μεθόδου INCO στο έργο χρυσού Περάματος αποφασίσθηκε 
τελικά η εμφύσηση οξυγόνου αντί αέρα για την εξασφάλιση αποτελεσματικότερης 
οξείδωσης των κυανιόντων λόγω του υψηλού δυναμικού οξείδωσης που επιτυγχάνεται. 
 
Το χρυσοφόρο μετάλλευμα του Περάματος το οποίο θα υποστεί μεταλλουργική 
κατεργασία περιλαμβάνει φάση οξειδίων με λεπτομερή χρυσό. 
 
Πίνακας 6.2.3 1: Αποτελέσματα δοκιμών καταστροφής κυανιόντων με τη μέθοδο 

INCO με διαλύματα καθαρού νερού και προσομοιωμένου θαλασσινού νερού 
 Περιεκτικότητα διαλύματος 

(mg/L) Αντιδραστήρια 

Ρεύμα pH -
WADCN 4 Cu Fe Ni SO2 

(g/g CN-) 
Ca(OH)2 
(g/g SO2) 

Πολφός τροφοδοσίας (Κ.Ν.)1 10,4 450 58 1,1 0,2 - - 

Προϊόν Κατεργασίας (ΠΚ) 8,5 0,2 1,0 0,3 0,1 3,4 0,41 

ΠΚ (μετά 2 ημέρες) 8,4 <0,1 0,2 0,1 - - - 

ΠΚ (μετά 20 ημέρες) 8,4 <0,1 0,1 0,1 - - - 

Πολφός τροφοδοσίας (Θ.Ν.)2 10,0 360 56 5,1 0,4 - - 

Προϊόν Κατεργασίας (ΠΚ) 8,1 0,5 0,5 1,0 0,3 3,4 - 

ΠΚ (μετά 1 ημέρα) 8,5 0,2 0,3 0,9 0,2 - - 

ΠΚ (μετά 6 ημέρες) 8,3 0,3 0,2 1,2 0,2 - - 

ΠΚ (μετά 10 ημέρες) 8,1 0,3 0,1 1,4 0,2 - - 

Πολφός τροφοδοσίας 
(Κ.Ν.+Θ.Ν.)3 

10,2 350 57 3,6 0,3 - - 

Προϊόν Κατεργασίας (ΠΚ) 8,0 0,2 0,4 0,4 0,2 3,5 0,04 

ΠΚ (μετά 4 ημέρες) 8,3 0,2 0,1 0,6 0,1 - - 

ΠΚ (μετά 8 ημέρες) 8,2 0,2 0,1 0,7 0,1 - - 

Σημειώσεις: 1 Κ.Ν. = Δοκιμές με καθαρό νερό 
 2 Θ.Ν. = Δοκιμές με προσομοιωμένο θαλασσινό νερό 

3 Κ.Ν.+Θ.Ν. = Δοκιμές με μίγμα πολφών τροφοδοσίας με καθαρό νερό και 
προσομοιωμένο θαλασσινό νερό, σε ίσα μέρη. 
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4 Η συγκέντρωση του WAD κυανίου προσδιορίστηκε με τη μέθοδο του πικρικού οξέος. 
 
Η κατεργασία μεταλλευμάτων με λεπτομερή χρυσό γίνεται με εκχύλιση. Στην συνέχεια 
περιγράφονται οι διαθέσιμες σήμερα μέθοδοι εκχύλισης: 
 Εκχύλιση με διάλυμα κυανιούχου νατρίου (NaCN). 
 Εκχύλιση με υδράργυρο (Hg) (αμαλγάμωση). 
 Εκχύλιση με χρήση θειουρίας. 
 Εκχύλιση με χρήση αλογόνων. 
 Εκχύλιση με χρήση θειοθειϊκών ενώσεων. 
 
6.2.3.2. Μέθοδοι εκχύλισης 
 
Εκχύλιση με διάλυμα κυανιούχου νατρίου (NaCN) 
Η μέθοδος της εκχύλισης με διάλυμα κυανιούχου νατρίου (NaCN) αποτελεί σήμερα την 
πλέον διαδεδομένη τεχνολογία για την παραγωγή χρυσού. Εμφανίστηκε γύρω στα 1890 
και γρήγορα αντικατέστησε όλες τις γνωστές τεχνολογίες για την παραγωγή χρυσού. Η 
επιτυχία της μεθόδου οφείλεται κυρίως σε οικονομικούς λόγους, καθώς παρουσιάζει 
μεταλλουργικές ανακτήσεις χρυσού πάνω από 90%, ενώ, συγκριτικά, με την 
αμαλγάμωση η μεταλλουργική ανάκτηση του χρυσού δεν ξεπερνά το 60%. 
 
Όπως προκύπτει από τα δεδομένα του Πίνακα 6.2.3-2, που αναφέρονται σε στοιχεία 
από την παγκόσμια παραγωγή χρυσού για το έτος 2004, το 67,38% του χρυσού που 
παράγεται παγκοσμίως προέρχεται από την εφαρμογή της μεθόδου εκχύλισης με 
διάλυμα κυανιούχου νατρίου (NaCN). 
 

Πίνακας 6.2.3-2: Παγκόσμια παραγωγή χρυσού συναρτήσει μεθόδων παραγωγής 
για το  2004 

Μέθοδος Παραγόμενος Χρυσός* 
Κυάνωση σε σωρούς (heap leach) 235,9 t ή  ;12,35% 

Κυάνωση σε αναδευόμενες δεξαμενές 1051,4 t ή   55,03% 
Συνολικά από μεθόδους κυάνωσης 1287,3 t ή   67,38% 

Αμαλγάμωση 0 
Μέθοδοι παραγωγής συμπυκνωμάτων βασικών μετάλλων κυρίως Cu 

και Pb, (χωρίς χρήση εκχυλιστικών μέσων), και τήξη αυτών 
402,6 t ή   21,07% 

Αποδεσμευμένος χρυσός ανακτήσιμος με βαρυτομετρικό διαχωρισμό 220,8 t ή   11,56% 
ΣΥΝΟΛΟ 1910,7 t ή 100,00% 

Πηγή: Table 12.1, The Chemistry of Gold Extraction (second edition) Table 12.1, The Chemistry of Gold 
Extraction (second edition).  
*Σημ.: Δεν συμπεριλήφθηκαν553,7 t Au για τους οποίους δεν υπήρχαν στοιχεία. 
  
Η εκχύλιση με διάλυμα κυανιούχου νατρίου (NaCN), που ονομάζεται και κυάνωση, 
περιγράφεται γενικά από την αντίδραση του ELSNER: 

4Au + 8NaCN + O2 + 2H2O        4NaAu(CN)2 + 4NaOH 
Κατά την κυάνωση το NaCN υδρολύεται, σύμφωνα με την αντίδραση: 

NaCN + Η2Ο        HCN + NaOH 
Η υδρόλυση του NaCN είναι φθίνουσα συνάρτηση του pH και καθίσταται αμελητέα για  
pH =10,5-11,0. Για το λόγο αυτό, πριν την προσθήκη του κυανιούχου διαλύματος είναι 
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απαραίτητη η προσθήκη γαλακτώματος άσβεστου προς ρύθμιση του pH στα παραπάνω 
επίπεδα. 
 
Οι λόγοι που καθιέρωσαν διεθνώς το κυανιούχο νάτριο (NaCN) στην 
υδρομεταλλουργική κατεργασία χρυσοφόρων μεταλλευμάτων είναι: 
 Tο χαμηλό κόστος του. 
 H υψηλή εκχυλιστική του ικανότητα. 
 Η περιβαλλοντικά ασφαλής χρήση του, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται όλα τα 

απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. 
 
Τα δύο αυτά σημαντικά χαρακτηριστικά του NaCN επιτρέπουν την επίτευξη υψηλών 
ανακτήσεων χρυσού με αραιά διαλύματα (διαλύματα χαμηλών συγκεντρώσεων). 
 
Επειδή το κυανιούχο νάτριο είναι ισχυρό δηλητήριο και μπορεί να προκαλέσει ακόμα 
και το θάνατο, αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη προσοχή από τη μεταλλουργική 
βιομηχανία. Εντούτοις, παρά την τοξικότητά του, η μέχρι τώρα παραγωγή, 
αποθήκευση, διακίνηση, χρήση και διάθεση του κυανίου στη βιομηχανία έχει 
αποδειχθεί ασφαλής χωρίς αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον, εφ’ όσον τηρούνται 
τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. 
 
Παράλληλα, η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, που παρατηρείται τα τελευταία 
χρόνια, σχετικά με τους κινδύνους που εγκυμονεί η χρήση κυανιούχων διαλυμάτων στη 
μεταλλουργική βιομηχανία επιβάλλει την εξουδετέρωση των κυανιόντων που 
εντοπίζονται μέσα στα υγρά απόβλητα της κατεργασίας, πριν την ασφαλή διάθεσή τους 
στο περιβάλλον. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το κυάνιο σε φυσική κατάσταση 
είναι ασταθής ένωση και διασπάται υπό την επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας, 
του οξυγόνου ή του διοξειδίου του ατμοσφαιρικού αέρα, καθώς και από την οξειδωτική 
δράση βακτηρίων. 
 
Εκχύλιση με υδράργυρο (αμαλγάμωση) 
Η αμαλγάμωση είναι η παλαιότερη μέθοδος εξαγωγής μεταλλικού και αδρομερούς 
μεταλλικού χρυσού και αργύρου από οξειδωμένα μεταλλεύματα. Σύμφωνα με αυτή ο 
υδράργυρος καθώς έρχεται σε επαφή με τα πολύτιμα μέταλλα, τα διαλυτοποιεί και 
σχηματίζει τα αντίστοιχα αμαλγάματα. Η αμαλγάμωση αποτελούσε τη μόνη μέθοδο 
ανάκτησης χρυσού πριν από την εφαρμογή της κυάνωσης σε βιομηχανική κλίμακα. Η 
μέθοδος πρακτικά έχει πάψει να εφαρμόζεται λόγω των χαμηλών ανακτήσεων και των 
περιβαλλοντικών προβλημάτων που δημιουργεί, εξαιτίας της πτητικότητας και της 
έντονης τοξικότητας του υδραργύρου (Hg). 
 
Εκχύλιση με χρήση θειουρίας 
Η εκχύλιση με χρήση θειουρίας [CS(NH2)2] είναι μια μέθοδος που αναπτύχθηκε από 
Σοβιετικούς επιστήμονες στη δεκαετία του 1940 ως εναλλακτική της κυάνωσης. Η 
μέθοδος, όμως, δεν έχει εφαρμοστεί σε βιομηχανική και εμπορική κλίμακα και απαιτεί 
περαιτέρω τεχνολογική ανάπτυξη λόγω του υψηλού κόστους που παρουσιάζει. Από 
περιβαλλοντική άποψη οι ενώσεις της θειουρίας είναι ιδιαίτερα ασταθείς, με προϊόν το 
στοιχειακό θείο. Η ίδια η θειουρία θεωρείται ύποπτη καρκινογένεσης. 
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Εκχύλιση με χρήση αλογόνων 
Η χρήση αλογόνων (Br, Cl, I) στη μέθοδο της εκχύλισης για την ανάκτηση χρυσού, 
εκτός του υψηλού κόστους που παρουσιάζει, θέτει σοβαρά ζητήματα που σχετίζονται 
με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, εξαιτίας των έντονων διαβρωτικών 
ιδιοτήτων των αλογόνων. 
 
Εκχύλιση με χρήση διαλύματος θειοθειϊκών ενώσεων 
Η χρήση διαλύματος θειοθειϊκών ενώσεων στην εκχύλιση για την ανάκτηση χρυσού 
χαρακτηρίζεται, καταρχήν, από υψηλό κόστος. Η μέθοδος αυτή δεν έχει εφαρμοστεί σε 
βιομηχανική κλίμακα, ενώ παρουσιάζει επίσης σοβαρά μειονεκτήματα, όπως: 
 Έκλυση αμμωνίας, και 
 Σχηματισμός ιδιαίτερα εκρηκτικών ενώσεων. 
Η βιομηχανική εφαρμογή της μεθόδου ανακοινώθηκε από την NEWMONT, αλλά δεν 
θεωρείται ακόμη ως τεχνολογία βιομηχανικώς αποδεδειγμένη. 
 
Με βάση τα παραπάνω η τεχνολογία της κυάνωσης αποτελεί ουσιαστικά την 
μοναδική εφαρμόσιμη βιομηχανική μέθοδο κατεργασίας οξειδωμένων 
χρυσοφόρων μεταλλευμάτων με εκχυλίσιμο λεπτομερές χρυσό, όπως το κοίτασμα 
του Περάματος. Η διεθνής εμπειρία κατατάσσει την κυάνωση στην πρώτη θέση, όσον 
αφορά την τεχνολογική της αξιοπιστία, καθώς επιτυγχάνει υψηλές μεταλλουργικές 
ανακτήσεις, με ασφαλείς όρους για τον περιβάλλον και την υγεία.  
 
Υπογραμμίζεται ότι η μέθοδος της κυάνωσης περιλαμβάνεται στο Εγχειρίδιο των 
Βέλτιστων Τεχνικών για τη Βιομηχανία μη Σιδηρούχων Μετάλλων, (EC, JRC, 
European IPPC Bureau, (July 2009) Reference Document on best Available Techniques 
for Non-Ferrous Metals Industries), ως μέθοδος για την κατεργασία χρυσοφόρων 
μεταλλευμάτων, Ενότητα 6.5, σελ. 550-551. Επίσης η μέθοδος της κυάνωσης 
περιλαμβάνεται ως Βέλτιστη Τεχνική για την εκχύλιση χρυσού στο αντίστοιχο 
Εγχειρίδιο για τη Διαχείριση Τελμάτων και Στείρων της Μεταλλευτικής Βιομηχανίας,  
(EC, JCR, IPPC Bureau, (July 2009) Reference Document on best Available 
Techniques for management of tailings and waste-rock in Mining Activities,  Ενότητα 
3.1., σελ. 201&  204. 
 
 
6.2.3.3. Μέθοδοι κυάνωσης 
 
Η τεχνολογία της κυάνωσης μπορεί να εφαρμοστεί με δύο τρόπους: 
 Κυάνωση σε σωρούς (dump or heap leaching). 
 Κυάνωση σε αναδευόμενους αντιδραστήρες εν σειρά. 
 
Κυάνωση σε σωρούς 
Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, το μετάλλευμα θραύεται και αναμιγνύεται με την 
απαιτούμενη ποσότητα ασβέστη (CaO). Στη συνέχεια αποτίθεται σε σωρούς οι οποίοι 
διαβρέχονται με το διάλυμα του κυανιούχου νατρίου. Η απαραίτητη προϋπόθεση για 
την σωστή εφαρμογή της μεθόδου είναι η ικανοποιητική διαπερατότητα του 
μεταλλεύματος από το διάλυμα του κυανιούχου νατρίου σε όλη τη διάρκεια της 
εκχύλισης. Για την εφαρμογή αυτής της μεθόδου και λόγω του μικρού χρόνου επαφής 
απαιτούνται πολύ πυκνά διαλύματα κυανιούχου νατρίου, ενώ θα πρέπει να 
λαμβάνονται επίσης αυστηρά περιβαλλοντικά μέτρα για την αντιμετώπιση 
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κατακλυσμιαίων βροχών. Περαιτέρω, η έκθεση των υπό κυάνωση σωρών 
μεταλλεύματος συνιστά κίνδυνο για την πανίδα της περιοχής. 
 
Κυάνωση σε αναδευόμενους αντιδραστήρες εν σειρά 
Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, το μετάλλευμα λειοτριβείται καταλλήλως εν υγρώ και 
παραλαμβάνεται σε μορφή πολφού 45 - 50% κ.β. στερεά. Στη συνέχεια, προστίθεται η 
απαιτούμενη ποσότητα ασβέστη για τη ρύθμιση του pH μεταξύ 10,5–11,0. Η εκχύλιση 
με το διάλυμα κυανιούχου νατρίου γίνεται σε 4-6 μεγάλου μεγέθους, αναδευόμενες 
δεξαμενές εν σειρά με εμφύσηση αέρα ή οξυγόνου.  
 
Η ανάδευση των δεξαμενών επιταχύνεται με δύο τρόπους: 
 Με εμφύσηση αέρα (αντιδραστήρες τύπου pachuca), ή 
 Μηχανικά, μέσω αναδευτήρα, με ταυτόχρονη εμφύσηση της απαιτούμενης 

ποσότητας αέρα ή οξυγόνου. 
 
Η κυάνωση σε αναδευόμενους αντιδραστήρες εν σειρά παρουσιάζει σημαντικά 
πλεονεκτήματα έναντι της κυάνωσης σε σωρούς: 
 Το παραγωγικό κύκλωμα χαρακτηρίζεται από απλότητα και αξιοπιστία. 
 Οι συνθήκες της εκχύλισης είναι απολύτως ελεγχόμενες, λόγω της αποτελεσματικής 

επαφής διαλύματος-στερεού και της ελεγχόμενης κατανάλωσης αντιδραστηρίων. 
 Οι συγκεντρώσεις των κυανιόντων μέσα στο διάλυμα είναι χαμηλές, έναντι των 

υψηλών συγκεντρώσεων κυανίου που πρέπει να έχουν τα κυανιούχα διαλύματα 
εκχύλισης μεταλλεύματος σε σωρούς, γεγονός που οφείλεται στην αποτελεσματικό-
τερη επαφή μεταξύ του λειοτριβημένου μεταλλεύματος και του κυανιούχου 
διαλύματος, εντός των αναδευόμενων δεξαμενών. 

 Η λειτουργία της μεθόδου δεν επηρεάζεται από τα μετεωρολογικά φαινόμενα. 
 Επιτυγχάνεται αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος, καθώς το κύκλωμα 

κυάνωσης λειτουργεί σε περιορισμένη περιοχή (4-6 αναδευόμενες δεξαμενές) και 
ελέγχεται πλήρως, ακόμα και στις περιπτώσεις ατυχήματος μείζονος διαρροής από 
τις δεξαμενές για διάφορες αιτίες ή κατακλυσμιαίας βροχόπτωσης, καθώς οι 
δεξαμενές περιβάλλονται από προστατευτικό τοιχίο ικανού ύψους για τη 
συγκράτηση του περιεχομένου τουλάχιστον μίας δεξαμενής και εδράζονται σε 
υδατοστεγανό δάπεδο, εφοδιασμένο με φρεάτιο για την περισυλλογή και άντληση 
τυχόν διαρροών ή νερών βροχής στο κύκλωμα της εκχύλισης. Για τους λόγους 
αυτούς η εφαρμογή της τεχνικής αυτής δεν εγκυμονεί κινδύνους για για το 
περιβάλλον και την ασφάλεια προσωπικού και εγκαταστάσεων. 

 Μειώνεται ο χρόνος εκχύλισης, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται αυξημένη ανάκτηση 
χρυσού. 

 
Για όλους τους παραπάνω λόγους, για την μεταλλουργική κατεργασία του χρυσοφόρου 
κοιτάσματος του Περάματος με την τεχνολογία της εκχύλισης με κυάνωση, επιλέχθηκε 
η μέθοδος της κυάνωσης σε αναδευόμενες εν σειρά δεξαμενές. 
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6.2.3.4. Μέθοδοι ανάκτησης χρυσού από κυανιούχα διαλύματα 
 
Μετά την εφαρμογή της κυάνωσης ο χρυσός που αποδεσμεύτηκε από το μετάλλευμα 
εμπεριέχεται στο μεταλλοφόρο, κυανιούχο διάλυμα, από το οποίο πρέπει να ανακτηθεί. 
Η ανάκτηση του χρυσού από το κυοφορούν κυανιούχο διάλυμα μπορεί να γίνει με τις 
εξής μεθόδους: 
 Καταβύθιση χρυσού με ψευδάργυρο (Zn). 
 Ανάκτηση χρυσού με ενεργό άνθρακα. 
 Χρήση ρητινών. 
 
Καταβύθιση χρυσού με ψευδάργυρο (Zn) 
Η μέθοδος αυτή ήταν η πλέον διαδεδομένη στη μεταλλευτική βιομηχανία για την 
ανάκτηση του χρυσού και του αργύρου από τα κυοφορούντα κυανιούχα διαλύματα. Η 
βιομηχανική εφαρμογή της μεθόδου ξεκίνησε το 1920, στις Η.Π.Α. και είναι γνωστή ως 
τεχνική MERRILL-CROWE. 
 
Η συνολική αντίδραση που περιγράφει την καταβύθιση του χρυσού με ψευδάργυρο 
(Zn) (κάτω από κατάλληλες συνθήκες) είναι η παρακάτω: 

Zn + Au(CN)2
- + H2O + 2CN-        Au + Zn(CN)4

2- + OH- + 1/2H2 
 
Ανάκτηση χρυσού με ενεργό άνθρακα 
Η μέθοδος παρουσιάστηκε για πρώτη φορά γύρω στο 1880. Κατάφερε, όμως, να 
συναγωνιστεί τη μέθοδο της καταβύθισης με ψευδάργυρο μετά το 1950, οπότε το 
Γραφείο Μεταλλείων των Η.Π.Α. (US Bureau of Mines) ανέπτυξε μια μέθοδο 
ανάκτησης χρυσού από με ενεργό άνθρακα. Τα τελευταία 35 χρόνια η βιομηχανική 
εφαρμογή της μεθόδου είναι ευρέως διαδεδομένη, κυρίως λόγω της δυνατότητας 
πλήρους αυτοματοποίησης και λειτουργίας της κάτω από συνθήκες απόλυτης 
ασφάλειας, ως προς την φύλαξη του παραγόμενου χρυσού. 
 
Η ανάκτηση χρυσού από μεταλλοφόρα διαλύματα με ενεργό άνθρακα περιλαμβάνει τα 
στάδια της φόρτισης και αποφόρτισης του ενεργού άνθρακα. 
 
Χρήση ρητινών 
Οι ρητίνες που παρουσιάζουν ιοντεναλλακτικές ιδιότητες αποτελούν μια εναλλακτική 
μέθοδο έναντι του ενεργού άνθρακα για την προσρόφηση των μεταλλικών αξιών. Η 
τεχνική αυτή εφαρμόζεται σε ορισμένα μεταλλεία στη Ρωσία. Η χρήση των ρητινών 
στη μεταλλευτική βιομηχανία αρχικά αναπτύχθηκε για την κατεργασία κοιτασμάτων 
ουρανίου. 
 
Ενώ τα αποτελέσματα από την εφαρμογή αυτής της τεχνικής είναι συγκρίσιμα με 
εκείνα της μεθόδου με ενεργό άνθρακα, παρουσιάζει ωστόσο πολύ μεγαλύτερο κόστος 
από τη μέθοδο με ενεργό άνθρακα. Ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, η χρήση 
ρητινών δεν πλεονεκτεί σε καμιά περίπτωση κατά κανένα τρόπο έναντι του ενεργού 
άνθρακα. 
 
Προσρόφηση χρυσού από τον άνθρακα (φόρτιση ενεργού άνθρακα) 
Σε βιομηχανική κλίμακα, έχουν αναπτυχθεί τρεις (3) διαφορετικές τεχνικές 
προσρόφησης χρυσού από ενεργό άνθρακα: 
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1. Carbon-in-pulp (CIP): Ο ενεργός άνθρακας έρχεται σε επαφή με τον κυανιούχο 
πολφό, μετά το στάδιο της εκχύλισης. 
2. Carbon in leach (CIL): Ο ενεργός άνθρακας αναμιγνύεται με το μετάλλευμα κατά 
τη διάρκεια της κυάνωσης. Μια παραλλαγή αυτής της μεθόδου είναι η μέθοδος CILO 
(Carbon-in-leach with Oxygen), στην οποία αντί για αέρα, γίνεται εμφύσηση οξυγόνου 
και εφαρμόζεται σε πιο δυσκατέργαστα μεταλλεύματα. 
3. Carbon in columns (CIC): Το χρυσοφόρο διάλυμα διοχετεύεται σε στήλες, όπου 
υπάρχει στρώμα ενεργού άνθρακα σε κόκκους. Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται κυρίως 
στις μονάδες εκχύλισης σε σωρούς. 
 
Από τις παραπάνω τεχνικές επιλέχθηκε η μέθοδος CILΟ για το μετάλλευμα, λόγω 
της ταχύτερης εκχύλισης του περιεχόμενου χρυσού με την εμφύσηση οξυγόνου. 
 
Απομάκρυνση (αποφόρτιση) του χρυσού από τον μεταλλοφόρο άνθρακα 
Μετά το διαχωρισμό από τον πολφό του φορτισμένου με μεταλλικές αξίες άνθρακα, ο 
τελευταίος υφίσταται έκπλυση με αραιό όξινο διάλυμα για την απομάκρυνση του 
ανθρακικού ασβεστίου, που σχηματίζεται κατά τη διάρκεια της κυάνωσης και το οποίο 
προκαλεί προβλήματα κατά το ακόλουθο στάδιο της αποφόρτισής του. 
 
Κατά το στάδιο της αποφόρτισης του ενεργού άνθρακα, εφαρμόζεται εισπίεση θερμού 
διαλύματος καυστικού νατρίου και κυανιούχου νατρίου υπό πίεση, με αποτέλεσμα οι 
προσροφημένες μεταλλικές αξίες να αποδεσμεύονται εντός του κυοφορούντος διαλύμα-
τος. 
 
Ηλεκτρανάκτηση χρυσού 
Τα πολύτιμα μέταλλα που αποφορτίζονται από τον ενεργό άνθρακα μεταφέρονται εντός 
του εκχυλιστικού μέσου υπό διαλυτή μορφή (μεταλλοφόρο διάλυμα) και ανακτώνται 
ηλεκτρολυτικά. Η ανάκτηση γίνεται σε κελιά ηλεκτρόλυσης, όπου τα πολύτιμα 
μέταλλα αποτίθενται σε καθόδους κατασκευασμένες από ατσαλόμαλλο. Στη συνέχεια, 
οι κάθοδοι τήκονται σε ειδικό επαγωγικό φούρνο για την παραγωγή κράματος χρυσού 
(Doré) υπό την μορφή χελωνών, ενώ ο στείρος ηλεκτρολύτης επιστρέφει στο κύκλωμα 
αποφόρτισης του ενεργού άνθρακα. 
 
6.2.4. Εναλλακτικές τεχνολογίες καταστροφής κυανιόντων 
 
Το σημαντικότερο ίσως πρόβλημα που αντιμετωπίζει διεθνώς η μεταλλουργία χρυσού 
είναι η διαχείριση των κυανιούχων διαλυμάτων μετά την ανάκτηση του χρυσού. Το 
πρόβλημα αυτό σχετίζεται τόσο με την τοξικότητα του κυανίου, όσο και με την 
ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία και τους διεθνείς κανονισμούς που επιβάλλουν 
την ελαχιστοποίηση της συγκέντρωσης των κυανιούχων ιόντων στα προς διάθεση υγρά 
απόβλητα. 
 
Στα διαλύματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της μεθόδου της κυάνωσης για την 
ανάκτηση του χρυσού, μικρό ποσοστό του περιεχόμενου κυανίου βρίσκεται σε 
ελεύθερη μορφή (CNF), δηλαδή ως ανιόν CN- ή αδιάστατο υδροκυάνιο (HCN). Το 
μεγαλύτερο μέρος του δεσμεύεται με διαλελυμένα μεταλλικά κατιόντα, λαμβάνοντας 
μορφή ασθενών (weak acid dissociable, WAD) ή ισχυρών (strong acid dissociable, 
SAD) συμπλόκων. 
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Τα ασθενή σύμπλοκα σχηματίζονται με μέταλλα όπως ο χαλκός (Cu), ο ψευδάργυρος 
(Zn) και το νικέλιο (Ni), ενώ τα συνηθέστερα ισχυρά σύμπλοκα είναι τα σιδηροκυα-
νιούχα. Ειδική κατηγορία αποτελούν τα θειοκυανικά ιόντα (SCN-) τα οποία δημιουρ-
γούνται σε περιπτώσεις, όπου η μεταλλοφορία σχετίζεται και με θειούχα ορυκτά. 
 
Στο Έργο Περάματος, οι μεταλλουργικές δοκιμές με τη μέθοδο INCO απέδειξαν ότι 
μετά από την σχετική επεξεργασία, το επίπεδο των κυανιόντων στην υγρή φάση των 
τελμάτων που διατίθενται στην Εγκατάσταση Διαχείρισης Τελμάτων θα είναι λιγότερο 
από 1ppm συνολικά κυανιόντα (CN- 

TOT), και λιγότερο από 0,5 ppm ασθενή όξινα 
διιστάμενα κυανιόντα (CN-

WAD). Δηλαδή η συγκέντρωση του διασπώμενου με 
ασθενές οξύ κυανίου στο χώρο απόθεσης εκτιμάται σε τιμή σημαντικά, κατά τάξεις 
μεγέθους χαμηλότερη από τα όρια που τίθενται στην πρόσφατη σχετική οδηγία 
2006/21/ΕΚ, Αρθρο 13, Παρ. 6 που αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων της 
εξορυκτικής βιομηχανίας.  
 
Επιπλέον στην περίπτωση του Έργου Χρυσού Περάματος, οι διεργασίες εκτελούνται σε 
κλειστό κύκλωμα με αποτέλεσμα τη μηδενική επίδραση στο περιβάλλον από τη 
διάθεση υγρών καταλοίπων. 
 
Η επιλογή της μεθόδου κατεργασίας για την καταστροφή των περιεχόμενων 
κυανιόντων στην υδατική φάση του πολφού της κυάνωσης χρυσοφόρων 
μεταλλευμάτων εξαρτάται από: 
 Την περιεκτικότητα των προς κατεργασία διαλυμάτων σε κυανιόντα. 
 Τις ισχύουσες περιβαλλοντικές προδιαγραφές. 
 Τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον από την ίδια τη μέθοδο 

κατεργασίας για την καταστροφή των κυανιόντων. 
 Το πάγιο και λειτουργικό κόστος της μεθόδου. 
 
6.2.4.1. Εναλλακτικές μέθοδοι και εφαρμογές 
 
Οι υπάρχουσες τεχνολογίες κατεργασίας των κυανιούχων διαλυμάτων και η αποτελε-
σματικότητά τους σε σχέση με τις προαναφερθείσες χημικές μορφές του κυανίου 
συνοψίζονται στον Πίνακα 6.2.4-1. 
 
Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1970, η μόνη μέθοδος κατεργασίας που εφαρμοζόταν 
από τη μεταλλευτική βιομηχανία, κυρίως στον Καναδά, ήταν η φυσική αποικοδόμηση 
των κυανιούχων υγρών αποβλήτων, η οποία λάμβανε χώρα στις λίμνες απόθεσης 
τελμάτων. Η παραπάνω διαδικασία αποτελεί ακόμα και σήμερα κοινή μέθοδο 
κατεργασίας κυανιούχων διαλυμάτων. Με την υιοθέτηση, όμως, αυστηρότερης 
νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος και την μείωση των ορίων διάθεσης 
των υγρών αποβλήτων, κρίθηκε αναγκαίος ο σχεδιασμός και η κατασκευή μονάδων 
χημικής κατεργασίας των κυανιούχων αποβλήτων. 
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Πίνακας 6.2.4-1: Εναλλακτικές μέθοδοι κατεργασίας κυανιούχων διαλυμάτων και 
αποτελεσματικότητα σε σχέση με την χημική μορφή των κυανιόντων 

Κατεργασία  
Καταλληλότητα για απομάκρυνση 

CN-/HCN Ασθενή 
σύμπλοκα Fe(CN)6 SCN- 

Φυσική αποικοδόμηση      
Οξείδωση, φωτόλυση, εξαέρωση B Ναι Μερική Όχι Μερική 
Οξείδωση      
Αλκαλική χλωρίωση B Ναι Ναι Όχι Ναι 
Μέθοδος Degussa, H2O2 B Ναι Ναι Όχι Όχι 
Μέθοδος INCO, SO2+αέρας B Ναι Ναι Όχι Όχι 
Οζονοποίηση με φωτόλυση (UV) Π Ναι Ναι Ναι Ναι 
Βιολογικές μέθοδοι      
Βιο-αποικοδόμηση Π Ναι Ναι Ναι Ναι 

Β: Βιομηχανική κλίμακα, 
Π: Πιλοτική κλίμακα 
 
Η πρώτη χημική μέθοδος που αναπτύχθηκε ήταν αυτή της χλωρίωσης σε αλκαλικό 
περιβάλλον. Η πρώτη μονάδα εγκαταστάθηκε το 1973 στο Myra Falls, Westmin, για 
την κατεργασία διαυγασμένου νερού από τον εμπλουτισμό μεταλλεύματος μολύβδου 
και ψευδαργύρου (Eccles, 1976). H τελευταία βιομηχανική εφαρμογή της μεθόδου ήταν 
στα μεταλλεία χρυσού Giant Yellowknife, όπου αντικαταστάθηκε το 1989 με τη μέθοδο 
του υπεροξειδίου του υδρογόνου. Ωστόσο, η μέθοδος της χλωρίωσης παρουσιάζει 
σοβαρά μειονεκτήματα, ως ακολούθως: 
 Δυσκολία ελέγχου της εξέλιξης και ολοκλήρωσης της κατεργασίας. 
 Περιορισμένη ασφάλεια στη διαχείριση του χλωρίου. 
 Ανάγκη διατήρησης του pH σε υψηλές τιμές (pH=11) στις δεξαμενές κατεργασίας 

για την αποφυγή σχηματισμού και απελευθέρωσης του πολύ τοξικού αερίου 
κυανοχλωρίδιου (CNCl). 

 
Για τους παραπάνω λόγους, αλλά και εξαιτίας της τοξικότητας του παραμένοντος 
χλωρίου (Cl2) στα παραγόμενα υγρά απόβλητα, η μέθοδος της χλωρίωσης έχει πλέον 
εγκαταλειφθεί. 
 
Η μέθοδος DEGUSSA με υπεροξείδιο του υδρογόνου (H2O2), που αναπτύχθηκε από 
τους DEGUSSA και DU PONT, χρησιμοποιήθηκε στην Ευρώπη για την κατεργασία 
διαλυμάτων έκπλυσης από εγκαταστάσεις επιμεταλλώσεων. Μειονέκτημα της μεθόδου 
είναι το υψηλό κόστος παραγωγής του H2O2. Η έλλειψη αναφορών διεθνώς για την 
επιτυχή εφαρμογή της μεθόδου στην κατεργασία πολφών, δημιουργούν ερωτήματα για 
την αποτελεσματικότητά της στις περιπτώσεις αυτές. 
 
Τη δεκαετία του 1980, αναπτύχθηκε από την INCO, μια μέθοδος κατεργασίας 
κυανιούχων διαλυμάτων που αφορούσε στη χρήση μίγματος αέρα και διοξειδίου του 
θείου. Η μέθοδος εφαρμόστηκε πρώτη φορά στην SCOTTIE GOLD το 1982 και στη 
συνέχεια βρήκε ευρεία εφαρμογή στη μεταλλευτική βιομηχανία. Τα κύρια 
πλεονεκτήματα της μεθόδου INCO (SO2+αέρας) λόγω των οποίων βρίσκει ευρεία 
εφαρμογή τα τελευταία χρόνια είναι: 
 Εύκολος και ασφαλής έλεγχος λειτουργίας. 
 Κατεργασία αποδοτική τόσο για διαλύματα όσο και για πολφούς. 
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 Ολοκληρωτική πρακτικά καταστροφή κυανιόντων (<1ppm). 
 Κατεργασία συνεχής και σ’ ένα στάδιο. 
 Πολύ μικρό κόστος λειτουργίας λόγω φθηνών αντιδραστηρίων. 
 
Υπογραμμίζεται ότι η μέθοδος καταστροφής κυανιόντων INCO αναφέρεται ως 
«Βέλτιστη Διαθέσιμη Τεχνολογία» (Best Available Techniques) στο σχετικό Εγχειρίδιο 
Εγχειρίδιο για τη Διαχείριση Τελμάτων και Στείρων της  Μεταλλευτικής Βιομηχανίας, 
(EC, JCR, IPPC Bureau, (July 2009) Reference Document on best Available 
Techniques for management of tailings and waste-rock in Mining Activities,  Ενότητα 
3.3., σελ. 201&  204.  Η μέθοδος αυτή αξιολογείται ως βέλτιστη καθώς είναι σε θέση 
να απομακρύνει όχι μόνο τα ελεύθερα κυανιόντα [CNF

-] και τα ασθενή όξινα 
διιστάμενα κυανιόντα [CN-

WAD], αλλά και τα διαλελυμένα βαρέα μέταλλα που 
περιέχονται στην υγρή φάση των τελμάτων.   
 
Η πρόσφατη μέθοδος της οζονοποίησης αποτελεί επίσης εναλλακτική λύση, 
δεδομένου ότι, σε συνδυασμό με την εφαρμογή υπεριώδους ακτινοβολία, διασπά τόσο 
τις θειοκυανικές όσο και σιδηροκυανιούχες ενώσεις. Μέχρι σήμερα η μέθοδος αυτή δεν 
έχει βρει βιομηχανική εφαρμογή διεθνώς, λόγω του υψηλού πάγιου και λειτουργικού 
κόστους που συνεπάγεται η επιτόπια παραγωγή όζοντος, καθώς είναι ιδιαίτερα 
ενεργοβόρα. 
 
Η μέθοδος της βιολογικής αποικοδόμησης αποτελεί καινοτόμο μέθοδο καταστροφής 
των κυανιόντων και αναπτύχθηκε από την Homestake Mining, South Dakota, ΗΠΑ, για 
την επεξεργασία 25.000 m3/d υγρών κυανιούχων αποβλήτων. Η ανάπτυξη της μεθόδου 
σε πιλοτική κλίμακα άρχισε το 1981 και τέθηκε σε εφαρμογή από το 1984 (Muddler, 
Whitlock, 1984). Εφαρμόζεται επίσης από την Nickel Plate στον Καναδά, ενώ σε 
πιλοτική κλίμακα έχει αξιολογηθεί από την GENCOR για την κατεργασία κυανιούχων 
διαλυμάτων από τη διεργασία BIOX® (Muhlbauer and Broadhurst, 1996). Παρουσιάζει 
το πλεονέκτημα της δυνατότητας καταστροφής όχι μόνο των ελεύθερων και ασθενών 
κυανιούχων συμπλόκων, αλλά επίσης των θειοκυανικών και των σιδηροκυανιούχων 
ενώσεων. Μειονεκτεί, όμως, όσον αφορά στην κατεργασία κυανιούχων διαλυμάτων με 
υψηλές συγκεντρώσεις CN-, αφού τα βακτήρια που χρησιμοποιούνται αδυνατούν να 
επιβιώσουν στις συνθήκες αυτές. 
 
Για την κατεργασία των κυανιούχων αποβλήτων που προκύπτουν από την επεξεργασία 
του μεταλλεύματος του Περάματος ως μέθοδος καταστροφής κυανιόντων 
επιλέχθηκε ως Βέλτιστη Διαθέσιμη Τεχνική αυτή της INCO (SO2+οξυγόνο). Οι 
λόγοι που οδήγησαν στην επιλογής της είναι τα προαναφερθέντα πλεονεκτήματα, που 
την κατέστησαν διεθνώς ως μία από τις πλέον διαδεδομένες μεθόδους καταστροφής 
κυανιόντων, ιδιαίτερα στις Η.Π.Α. και τον Καναδά. Με στοιχεία 2005 οι εν λειτουργία 
εφαρμογές της μεθόδου ανερχόντουσαν σε 48, ενώ οι υπογεγραμμένες συμβάσεις για 
νέες εφαρμογές σε 27. 
 
6.2.5. Εναλλακτικές μέθοδοι απόρριψης τελμάτων εργοστασίου 
 
Οι εναλλακτικές τεχνολογίες απόρριψης τελμάτων εργοστασίων είναι οι ακόλουθες: 
 Υγρή απόρριψη (sub-aqueous deposition) 
 Ημίξηρη απόρριψη (sub-aerial deposition) 
 Ημίξηρη απόθεση παχύρευστου πολφού (Paste Method) 
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 Στερεά απόθεση αφυγραμένου τέλματος (Filter Cake) 
 
Υγρή απόρριψη (sub-aqueous deposition) 
Σύμφωνα με την μέθοδο της υγρής απόρριψης η στερεά φάση του τέλματος παραμένει 
διαρκώς σε ημίρρευστη έως ρευστή κατάσταση στον πυθμένα της λίμνης, όπου 
καλύπτεται πάντοτε από σημαντικό στρώμα νερού. 
 
Από τον τρόπο εφαρμογής και λειτουργίας της μεθόδου της υγρής απόρριψης 
παρουσιάζονται τα ακόλουθα μειονεκτήματα: 
 Η απαίτηση γενικά μεγάλης επιφάνειας λίμνης για την επίτευξη επαρκούς 

διαύγασης της υδατικής φάσης του τέλματος που πρέπει να επανακυκλωθεί στο 
παραγωγικό κύκλωμα. 

 Η άσκηση σημαντικών υδραυλικών πιέσεων στο φράγμα από το νερό της λίμνης 
και τον μη επαρκώς συμπυκνωμένο πολφό στον πυθμένα της λίμνης. 

 Ο κίνδυνος σημαντικής καταπόνησης του φράγματος σε περίπτωση σεισμού, εάν 
ενεργοποιηθεί ο πολφός του πυθμένα λόγω θιξοτροπικής συμπεριφοράς. 

 Η απαίτηση εφαρμογής ειδικών μέτρων για την στεγανοποίηση του πυθμένα λόγω 
της ρευστής έως ημίρρευστης κατάστασης των στερεών, που έχουν αποτεθεί. 

 Το χαμηλό φαινόμενο ε.β. αποτιθέμενων στερεών και, συνεπώς, περιορισμένη 
αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου απόθεσης. 

 Το αυξημένο κόστος κατασκευής για την αντιμετώπιση των παραπάνω 
μειονεκτημάτων. 

 
Ημίξηρη απόθεση (sub-aerial deposition) 
Στην περίπτωση της ημίξηρης απόρριψης, έχουμε απόχυση του πολφού, κατά ζώνες, 
κατά μήκος του φράγματος ή και (μέρους) της περιμέτρου της λίμνης, μέσω 
κατάλληλης διάταξης. Έτσι επιτυγχάνονται κατά το δυνατόν συνθήκες στρωτής ροής 
του πολφού στην ελαφρώς κεκλιμένη επιφάνεια απόθεσης, που θα διαμορφωθεί κατά 
το πρώτο στάδιο λειτουργίας του έργου. Με την απόχυση του πολφού κατά ζώνες το 
εκάστοτε αποτιθέμενο στρώμα των στερεών του τέλματος υφίσταται αρχικά φυσική 
αποστράγγιση και στην συνέχεια φυσική ξήρανση, ανάλογα με τις επικρατούσες 
μετεωρολογικές συνθήκες. 
 
Αποτέλεσμα των συνθηκών που επικρατούν κατά την ημίξηρη απόρριψη είναι: 
 Η κοκκομετρική διαβάθμιση αποτιθέμενων στερεών τέλματος, λόγω ταχύτερης 

καθίζησης αδρομερών σε σχέση με τα λεπτομερή κλάσματα.  
 Ο σχηματισμός κατά μήκος του φράγματος ζώνης από αδρομερές υλικό που 

συμπεριφέρεται ως φυσική ζώνη αποστράγγισης του φράγματος, που συνεργάζεται 
με τη διάταξη αποστράγγισης στην περιοχή του φράγματος αποφορτίζοντας 
υδραυλικά το φράγμα. 

 Η απόθεση λεπτομερούς κλάσματος τέλματος στην ανάντη περιοχή της λίμνης 
απόθεσης, όπου λόγω χαμηλής διαπερατότητας συνεργεί στην στεγανοποίηση του 
πυθμένα της. 

 Η μεγιστοποίηση ε.β. και συνεκτικότητας αποτιθέμενων στερεών μέσω των 
μηχανισμών της φυσικής αποστράγγισης και ξήρανσης των αποτιθέμενων κατά 
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στρώσεις τελμάτων και εξ αυτού μεγιστοποίηση του βαθμού αξιοποίησης του 
διατιθέμενου χώρου απόθεσης. 

 Η ελαχιστοποίηση υδραυλικών πιέσεων στο φράγμα λόγω της φυσικής ζώνης 
αποστράγγισης και της φύσης αποτιθέμενων στερεών. 

 Η μικρότερη καταπόνηση του φράγματος σε περίπτωση σεισμού. 
 
Ημίξηρη απόθεση παχύρρευστου πολφού (paste method) 
Στη μέθοδο της ημίξηρης απόθεσης παχύρρευστου πολφού (paste method) ο πολφός, 
πριν την απόρριψή του στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, υφίσταται πύκνωση σε 
πυκνωτή με προσθήκη κροκιδωτικών με τελική περιεκτικότητα σε στερεά 65% κ.β. Η 
μείωση της υγρασίας του αποτιθέμενου πολφού έχει ως αποτέλεσμα: 
 Τη μείωση της απαιτούμενης επιφάνειας της εγκατάστασης απόθεσης τελμάτων 

λόγω μεγαλύτερης πυκνότητας και συνεκτικότητας του τέλματος. 
 Ελαχιστοποίηση υδραυλικών πιέσεων στο φράγμα λόγω της πύκνωσης που έχει 

υποστεί το παχύρρευστο τέλμα και κατά συνέπεια μικρότερες απαιτήσεις όσον 
αφορά την κατασκευή τους σε υλικά πλήρωσης. 

 Επίτευξη φιλικότερης προς το περιβάλλον λειτουργίας της εγκατάστασης 
διαχείρισης τελμάτων και ελαχιστοποίηση κινδύνων αστοχίας φράγματος, ειδικά σε 
περιοχές με αυξημένη σεισμική δραστηριότητα. 

 Μειωμένες απαιτήσεις κατασκευής αποστραγγιστικών δικτύων και στεγανοποίησης 
λόγω της μειωμένης υγρασίας του τέλματος. 

 Μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τη χωροθέτηση και την κατασκευή της 
εγκατάστασης διαχείρισης τελμάτων. 

 Περισσότερες δυνατότητες και εναλλακτικές λύσεις όσον αφορά την περιβαλ-
λοντική αποκατάσταση. 

 
Στερεά απόθεση αφυγραμένου τέλματος (filter cake) 
Στη μέθοδο της στερεάς απόθεσης ο πολφός πριν την απόρριψή του στην ειδικά 
διαμορφωμένη εγκατάσταση οδηγείται σε πυκνωτή και στη συνέχεια σε φιλτρόπρεσσα, 
όπου επιτυγχάνεται περαιτέρω μείωση της υγρασίας. Το προς απόθεση τέλμα 
κατεργασίας έχει περιεκτικότητα 85-90% κ.β. σε στερεά και μεταφέρεται με 
μεταφορικές ταινίες ή φορτηγά αυτοκίνητα στο χώρο απόθεσης. Η μέθοδος παρου-
σιάζει τα ίδια πλεονεκτήματα με τη μέθοδο της ημίξηρης απόθεσης, αλλά σε 
μεγαλύτερο βαθμό, αφού το προς απόθεση τέλμα έχει μεγαλύτερη συνεκτικότητα, λόγω 
μικρότερης περιεχόμενης υγρασίας. Επιπλέον μπορεί να αποτεθεί καθ’ ύψος, 
ξεπερνώντας υψομετρικά το επίπεδο στέψης των αναχωμάτων, μειώνοντας ακόμη 
περισσότερο την απαιτούμενη επιφάνεια. 
 
Επιπλέον επιτυγχάνεται μείωση των συνολικών απαιτήσεων του Έργου σε νερό, μέσω 
της ανακύκλωσης στο κύκλωμα κατεργασίας του εργοστασίου του μεγαλύτερου 
ποσοστού της υδατικής φάσης του τέλματος που διαχωρίζεται στις εγκαταστάσεις του 
πυκνωτή και φιλτρόπρεσσας, περιορίζοντας με τον τρόπο αυτό δραστικά τις απώλειες 
νερού λόγω εξάτμισης στο χώρο απόθεσης του τέλματος, συγκριτικά πάντοτε με τις 
προαναφερθείσες μεθόδους. Επίσης είναι εφικτή η σταδιακή περιβαλλοντική 
αποκατάσταση του χώρου απόθεσης ταυτόχρονα με τη λειτουργία του, καθώς και η 
αυτοματοποίηση των λειτουργιών με χρήση μεταφορικών ταινιών. 
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Ως μειονεκτήματα της μεθόδου μπορούν να αναφερθούν το υψηλότερο λειτουργικό 
κόστος και η δυνατότητα εκπομπής σκόνης με κατάλληλες μετεωρολογικές συνθήκες, 
εάν δεν εφαρμοσθεί για τις περιπτώσεις αυτές αποτελεσματικό σύστημα διαβροχής του 
χώρου απόθεσης με εκνεφωτές νερού. 
 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η μέθοδος της στερεάς απόθεσης αφυγραμένου 
τέλματος (filter cake) υπερτερεί έναντι των υπολοίπων, γεγονός που δικαιολογεί την 
επικράτησή της διεθνώς, αλλά και την επιλογή της για του Έργο Χρυσού Περάματος. 
 
Για την κατασκευή του κατάντη αναχώματος, που αποτελεί και το κύριο ανάχωμα της 
εγκατάστασης, εξετάστηκαν οι παρακάτω εναλλακτικές περιπτώσεις: 
 Κατασκευή του αναχώματος με τη μέθοδο της προς τα ανάντη κατασκευής σε 

διαδοχικά στάδια ξεκινώντας από ένα αρχικό ανάχωμα από υλικό λιθορριπής και 
χρησιμοποιώντας στη συνέχεια για την ανύψωση αποκλειστικά υλικό λιθορριπής, 
που εδράζεται κυρίως στο τέλμα που έχει ήδη αποτεθεί και δευτερευόντως στο 
υπάρχον ανάχωμα. 

 Κατασκευή του αναχώματος με τη μέθοδο της προς τα κατάντη κατασκευής σε 
διαδοχικά στάδια μέχρι το τελικό ύψος της στέψης χρησιμοποιώντας αποκλειστικά 
σε όλα τα στάδια υλικό λιθορριπής. 

 
Η μέθοδος που επιλέχθηκε για το Έργο Χρυσού Περάματος είναι η τελευταία με υλικά 
που θα προέλθουν από τοπικό δανειοθάλαμο, εντός της περιοχής απόθεσης. Με τον 
τρόπο αυτό εξασφαλίζονται άριστες συνθήκες σταθερότητας και στεγανότητας, με 
μοναδικό μειονέκτημα το αυξημένο κόστος κατασκευής, λόγω των μεγαλύτερων 
απαιτήσεων σε υλικό λιθορριπής. 
 
6.2.6. Εναλλακτικές θέσεις απόρριψης στείρων μεταλλείου 
 
Με βάση τα στοιχεία που δίνονται στην αναλυτική περιγραφή του Έργου, τα στείρα 
που αναμένεται να παραχθούν από τη λειτουργία του υπαίθριου Μεταλλείου 
ανέρχονται σε  2.742 kt. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της γεωτρητικής έρευνας, τα 
παραγόμενα στείρα αναλόγως της συστάσεώς τους διακρίνονται σε οξειδωμένα  
(2.602 kt) και θειούχα (140 kt), σε αναλογία 18,6:1 και προβλέπεται να αποτεθούν σε 
χωριστούς σωρούς. 
 
Με κριτήρια τον περιορισμό χωροταξικά των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη 
μεταλλευτική δραστηριότητα και το γεγονός ότι πρόκειται για υλικά άνευ αξίας, η 
πρακτική που εφαρμόζεται διεθνώς είναι η απόθεση των στείρων του μεταλλείου σε 
μικρή απόσταση από αυτό. Λαμβάνοντας υπ’όψη την εγγύτητα του μεταλλείου με τον 
οικισμό του Περάματος στα ΒΑ και την αρχαία Ακρόπολη του Περάματος στα 
ανατολικά, ολόκληρη η περιοχή ανατολικά του μεταλλείου από βορρά προς νότο 
εξαιρείται.  
 
Καθώς ο κύριος δρόμος προσπέλασης προς το μεταλλείο προσεγγίζει την περιοχή από 
τα βορειοδυτικά, η προσωρινή απόθεση των στείρων θα πραγματοποιηθεί στα ΒΔ όρια 
της εκσκαφής. Ειδικότερα στην περιοχή αυτή έχουν προβλεφθεί δύο χώροι προσωρινοί 
απόθεσης κοντά στο δρόμο προσπέλασης του μεταλλείου. Ένας εξωτερικός χώρος για 
τα οξειδωμένα στείρα και το φτωχό μετάλλευμα έκτασης 67 στρ. και ένας χώρος 
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εσωτερικά στις δύο ανώτερες βαθμίδες του μεταλλείου για τα θειούχα στείρα έκτασης 
11 στρ. (βλ. Σχέδιο 1.2-2). 
 
6.2.7. Εναλλακτικές θέσεις εργοστασίου επεξεργασίας μεταλλεύματος 
 
Το εργοστάσιο επεξεργασίας μεταλλεύματος θα περιλαμβάνει τα παραγωγικά κυκλώ-
ματα της θραύσης του εξορυσσόμενου μεταλλεύματος ROM με τις πλατείες για την 
προσωρινή αποθήκευση εξορυγμένου (ROM) και θραυσμένου μεταλλεύματος, της 
υγρής λειοτρίβησης, της κυάνωσης με διάλυμα κυανιούχου νατρίου παρουσία ενεργού 
άνθρακα, της όξινης έκπλυσης και αποφόρτισης του ενεργού άνθρακα για την 
ανάκτηση του χρυσού, της αναγέννησης του ενεργού άνθρακα, της καταστροφής των 
κυανιόντων, της αφύγρανσης του προς απόθεση τέλματος, καθώς και τις απαραίτητες 
βοηθητικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των γραφείων διοίκησης.  
 
Με βάση τη χωροθέτηση των έργων εξόρυξης του μεταλλείου και των εναλλακτικών 
θέσεων του χώρου απόθεσης αφυγραμένου τέλματος, αξιολογήθηκαν τρεις 
εναλλακτικές θέσεις για τη χωροθέτηση του εργοστασίου επεξεργασίας μεταλλεύματος. 
Οι θέσεις αυτές είναι (βλ. Σχήμα 6.2.7-1): 
 Θέση 1η στην άμεση περιοχή Α του υπαίθριου μεταλλείου και ειδικότερα περίπου 

0,2km Ν από τα Ν όρια του οικισμού του Περάματος. Η θέση 1 υπάγεται 
διοικητικά στον Ν. Έβρου. 

 Θέση 2η σε μικρή απόσταση δυτικά του υπαίθριου μεταλλείου, και ειδικότερα 
περίπου 1,7km ΝΔ.Δ από τα Δ όρια του οικισμού του Περάματος, Ν της θέσης 
Παλιούρια. Η θέση 2 υπάγεται διοικητικά στον Ν. Ροδόπης. 

 Θέση 3η στην άμεση περιοχή ΝΔ του υπαίθριου μεταλλείου και ειδικότερα περίπου 
1km ΝΔ του οικισμού του Περάματος. Η θέση υπάγεται διοικητικά στο Νομό 
Έβρου. 

  
Για την αξιολόγηση των παραπάνω εναλλακτικών θέσεων εγκατάστασης του 
εργοστασίου χρυσού χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω κατ’ αποκλειστικότητα 
περιβαλλοντικά κριτήρια: 
 Γεωμορφολογικά και γεωτεχνικά χαρακτηριστικά. 
 Οπτική ρύπανση. 
 Επιπτώσεις στις χρήσεις γης – Ιδιοκτησιακό καθεστώς. 
 Επιπτώσεις στους υδατικούς πόρους. 
 Επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον. 
 Επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον. 
 Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον. 
 
Τα κριτήρια βαθμολογούνται σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα, που περιλαμβάνει 
μόνο ακέραιους αριθμούς, χωρίς τη χρησιμοποίηση επί μέρους συντελεστών, καθώς τα 
κριτήρια είναι μόνο περιβαλλοντικά θεωρούνται περιβαλλοντικά ισοβαρή:  
1 = για πολύ καλές συνθήκες για το περιβάλλον, 
2 = για καλές συνθήκες για το περιβάλλον, 
3 = για μέτριες συνθήκες για το περιβάλλον, 
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4 = για κακές συνθήκες για το περιβάλλον 
 
Στη συνέχεια παρατίθεται η αναλυτική σύγκριση των εναλλακτικών θέσεων που 
εξετάστηκαν για το εργοστάσιο χρυσού, ενώ στο τέλος της ενότητας παρουσιάζεται ο 
συνοπτικός Πίνακας 6.2.7-1 αξιολόγησής τους. 
 
6.2.7.1. Γεωμορφολογικά και γεωτεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Το τοπογραφικό ανάγλυφο στις δύο πρώτες θέσεις είναι ομαλό, γεγονός που επιτρέπει 
την ευνοϊκή διαμόρφωση του βιομηχανικό γηπέδου, χωρίς ανάγκες για έντονες 
παρεμβάσεις στο φυσικό ανάγλυφο του εδάφους. Στην τρίτη θέση το τοπογραφικό 
ανάγλυφο είναι περισσότερο έντονο και θα απαιτηθούν περισσότερες παρεμβάσεις στο 
χώρο. Όμως λόγω της μικρής πρακτικά επιφάνειας που καταλαμβάνουν οι 
εγκαταστάσεις σε απόλυτη κλίμακα, η διαφορά αυτή δε συνιστά ουσιαστικό 
μειονέκτημα για τη 3η θέση, και οι θέσεις εμφανίζονται ισοδύναμες και 
βαθμολογούνται με 1. Ως προς τη γεωτεχνική καταλληλότητα του εδάφους και τις 
συνθήκες θεμελίωσης και οι τρεις περιοχές είναι ισοδύναμες για το είδος των 
εγκαταστάσεων.
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Σχήμα 6.2.7 1. Εναλλακτικές θέσεις 
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6.2.7.2. Οπτική ρύπανση 
 
Λαμβάνοντας υπ’ όψη τη μορφολογία του αναγλύφου: 
 Η θέση (1) είναι πλησιέστερη στον οικισμό Περάματος (0,3 km Ν από το κέντρο 

του οικισμού) από ότι η θέση (2) (1,7 km ΝΔ.Δ αντιστοίχως). 
 Η θέση (1) θα είναι ορατή από τον οικισμό Περάματος, ενώ η θέση (2) δεν θα είναι. 
 Η θέση (2) είναι ορατή από τον επαρχιακό δρόμο Μέστης-Παραλίας Πετρωτών και 

την Αρχαία Ακρόπολη των Πετρωτών, αλλά δεν είναι ορατή από τον παρακείμενο 
οικισμό Περάματος. 

 Η θέση (1) δεν είναι ορατή από τον επαρχιακό δρόμο, αλλά είναι ορατή από τον 
οικισμό, και από τον παρακείμενο αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ακρόπολης 
Περάματος, ο οποίος εντοπίζεται στα Α.ΒΑ της θέσης (2). 

 Η θέση (3) είναι καλά προστατευμένη από το ανάγλυφο της περιοχής και δεν θα 
είναι ορατή από τους πλησιέστερους οικισμούς Πετρωτών και Περάματος, αλλά 
ούτε και από την Αρχαία Ακρόπολη του Περάματος ή τον επαρχιακό δρόμο Μέστης 
– Παραλίας Πετρωτών. 

 
Λαμβάνοντας υπ’όψη τα παραπάνω στοιχεία, από πλευρά οπτικής ρύπανσης, που είναι 
άμεσα συνδεδεμένη με την ανθρώπινη παρουσία στην περιοχή, η συγκριτική 
βαθμολογία για τις θέσεις (1), (2) και (3) είναι αντιστοίχως 3, 2 και 1. 
 
6.2.7.3. Επιπτώσεις στις χρήσεις γης – Ιδιοκτησιακό καθεστώς 
 
Οι θέσεις (1) και (2) περιλαμβάνονται εντός ιδιωτικών αγροτεμαχίων. Πιο 
συγκεκριμένα στη θέση (2) και εντοπίζεται ένα αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας εταιρείας, 
θέση (3) κανένα, ενώ στη θέση (1) περισσότερα (από 4) . Για το λόγο αυτό η θέση  (1) 
μειονεκτεί ως προς τη παράμετρο αυτή. Οι τρεις θέσεις (1), (2) και (3) βαθμολογούνται 
ως προς τη συγκεκριμένη παράμετρο με 3, 2 και 1.  
 
6.2.7.4. Επιπτώσεις στους υδατικούς πόρους 
 
Από πλευράς υδατικών πόρων επισημαίνονται κατ’ αρχήν τα εξής: 
 Η μεταφορά του μεταλλεύματος από το μεταλλείο μέχρι το εργοστάσιο 

επεξεργασίας μεταλλεύματος θα γίνεται με φορτηγά αυτοκίνητα.  
 Η μέθοδος κατεργασίας που έχει επιλεχθεί είναι υδρομεταλλουργική χωρίς διάθεση 

υγρών λυμάτων σε φυσικούς αποδέκτες. 
 Η κατασκευή των παραγωγικών κυκλωμάτων, της υδρομεταλλουργικής κατεργα-

σίας του εργοστασίου, προβλέπει την αποτελεσματική αντιμετώπιση συνηθισμένων 
ή απρόοπτων διαρροών, με την κατασκευή υδατοστεγανών βιομηχανικών δαπέδων, 
περιμετρικών τοιχίων και εγκαταστάσεων για την άντληση τόσο των πιθανών 
διαρροών όσο και των νερών της βροχής (για τις υπαίθριες εγκαταστάσεις) στο 
παραγωγικό κύκλωμα. 

 Τα κατάλοιπα της υδρομεταλλουργικής επεξεργασίας θα αποτελούνται από 
αφυγραμένα τέλματα με περιεκτικότητα σε στερεά 85% και θα ικανοποιούν από 
πλευράς ολικών και διιστάμενων κυανιόντων τα διεθνή όρια για διάθεση σε χώρο 
απόθεσης τελμάτων. 



ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε. 
Π.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ, Ν. ΕΒΡΟΥ 

ENVECO A.E – ECHMES ΕΠΕ  122 / 259 

 Η μεταφορά του αφυγραμένου τέλματος στο χώρο απόρριψης θα γίνεται με 
φορτηγά αυτοκίνητα. 

 Τα νερά της βροχής από τις λοιπές εγκαταστάσεις του εργοστασίου θα συλλέγονται 
από δίκτυο αγωγών ομβρίων υδάτων και μέσω αυτών θα διοχετεύονται προς το 
χώρο της λίμνης συλλογής ύδατος στα κατάντη του χώρου απόθεσης τελμάτων. 

 
Με βάση τις παραπάνω επισημάνσεις οι θέσεις (1), (2) και (3) αξιολογούνται από 
πλευρά υδατικών πόρων ως ακολούθως: 
 Οι θέσεις (1) και (3) υπερτερούν ως προς τη μεταφορά μεταλλεύματος, καθώς οι 

αποστάσεις από το μεταλλείο είναι μικρότερες και επομένως υπερτερούν ως προς 
τις αρνητικές επιπτώσεις από τυχόν απώλειες μεταλλεύματος κατά τη μεταφορά και 
τη συνακόλουθη επιβάρυνση των επιφανειακών νερών. Σημειώνεται όμως ότι τα 
νερά απορροής των δρόμων μεταφοράς και στις δύο περιπτώσεις θα συλλέγονται 
και θα παροχετεύονται κατάλληλα εντός της λίμνης συλλογής υδάτων στα κατάντη 
του χώρου απόθεσης αφυγραμένου τέλματος. 

 Ως προς τις απορροές των νερών της βροχής από τον εργοστασιακό χώρο και στις 
τρεις θέσεις προβλέπεται η εγκατάσταση δικτύου καναλιών για την τη συλλογή των 
ομβρίων υδάτων και την παροχέτευσή τους στη λίμνη συλλογής υδάτων. Στην 
περίπτωση της θέσης (2) η διαχείριση των επιφανειακών υδάτων θα είναι 
δυσκολότερη, λόγω της μεγαλύτερης απόστασης από το χώρο απόθεσης 
αφυγραμένου τέλματος και της λίμνης συλλογής υδάτων. Ως προς τη συγκεκριμένη 
παράμετρο υπερτερεί η θέση (1). 

 
Λαμβάνοντας υπ’όψη τα όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω ως προς τους υδατικούς πόρους 
της περιοχής οι τρεις εναλλακτικές θέσεις (1), (2) και (3) βαθμολογούνται αντίστοιχα 
με 1, 3 και 2. 
 
6.2.7.5. Επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον 
 
Λαμβάνοντας υπ’ όψη τη μορφολογία του αναγλύφου και τις σχετικές αποστάσεις των 
θέσεων εργοστασίου ως προς την είσοδο του μεταλλείου και τον χώρο απόθεσης 
αφυγραμένου τέλματος διαπιστώνονται τα εξής: 
 Ως προς την απόσταση από το μεταλλείο οι θέσεις (2) και (3) υπερτερούν σε σχέση 

με τη θέση (1), αφού βρίσκονται πιο κοντά σε αυτό. Η θέση (1) βρίσκεται πιο κοντά 
στο χώρο απόθεσης αφυγραμένου τέλματος και υπερτερεί σε σχέση με τη θέση (3). 

 Η θέση (2) απαιτεί κατασκευή δρόμου προσπέλασης στο εργοστάσιο επεξεργασίας 
μεταλλεύματος με όδευση >1km, προς τα Δ, που θα συνδέει το εργοστάσιο με τον 
επαρχιακό δρόμο Μέστης-Παραλίας Πετρωτών. Ένα μεγάλο τμήμα του δρόμου 
αυτού θα είναι ορατό από το γειτονικό οικισμό του Περάματος. 

 Η θέση (1) βρίσκεται πολύ κοντά στον οικισμό του Περάματος, με αποτέλεσμα να 
επιβαρύνει τις ατμοσφαιρικές επιπτώσεις του οικισμού με αιωρούμενη σκόνη και 
αέριους ρύπους από τη μεταφορά του μεταλλεύματος και του αφυγραμένου 
τέλματος. 
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Συνεπώς η θέση (3) υπερτερεί όσον αφορά τις επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό 
περιβάλλον σε σχέση με τις υπόλοιπες και λαμβάνοντας υπ’ όψη την ύπαρξη του 
οικισμού Περάματος οι τρεις θέσεις (1), (2) και (3) βαθμολογούνται ως προς την εν 
λόγω παράμετρο με 3, 3 και 1. 
 
6.2.7.6. Επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον 
 
Κατά τη φάση κατασκευής του εργοστασίου επεξεργασίας μεταλλεύματος, που 
προβλέπεται να διαρκέσει για περίπου ένα χρόνο, οι ακουστικές επιπτώσεις στο άμεσο 
περιβάλλον θα είναι σημαντικές. Κατά συνέπεια η θέση (1) μειονεκτεί σημαντικά 
έναντι των υπολοίπων, λόγω της άμεσης γειτνίασής της με τον οικισμό, αφού η όχληση 
που θα προκαλείται θα είναι έντονη. 
 
Από πλευράς λειτουργίας του εργοστασίου σημειώνεται ότι οι επιπτώσεις στο 
περιβάλλον αναμένεται να είναι μόνον ακουστικές, καθώς η κατεργασία είναι κατά 
βάση υδρομεταλλουργική. Σημειώνεται ότι από πλευράς έκλυσης θορύβου προβλέπεται 
η λήψη σειράς μέτρων για τον περιορισμό του στα προβλεπόμενα από τις κείμενες 
διατάξεις όρια, όπως η κατασκευή φυσικών ή τεχνητών ηχοπετασμάτων, η τοποθέτηση 
των εγκαταστάσεων με υψηλά επίπεδα θορύβου εντός κλειστών κτιρίων κλπ. Η θέση 
(1) μειονεκτεί και εδώ έναντι των υπολοίπων θέσεων, λόγω της άμεσης γειτνίασης με 
τον οικισμό του Περάματος. Η θέση (3) παρέχει φυσική προστασία έναντι του θορύβου 
λόγω του αναγλύφου της περιοχής, ενώ βρίσκεται πιο κοντά στο μεταλλείο, αλλά και 
στο χώρο απόρριψης αφυγραμένου τέλματος σε σύγκριση με τη θέση (2). 
 
Συνεπώς οι θέσεις (1), (2) και (3) αξιολογούμενες ως προς τις επιπτώσεις στο 
ακουστικό περιβάλλον και με βάση την ύπαρξη του οικισμού Περάματος 
βαθμολογούνται αντιστοίχως με 3, 2, και 1. 
 
6.2.7.7. Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον 
 
Και οι τρεις θέσεις εντοπίζονται σε περιοχή που περιλαμβάνουν κυρίως γεωργική γη 
και βοσκοτόπους, ενώ κοντά στα όρια τους ξεκινούν συστάδες φυλλοβόλου δρυός. Με 
βάση τη διαπίστωση αυτή οι επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και για τις τρεις θέσεις 
αξιολογούνται με το βαθμό 1. 
 
 
6.2.7.8. Συμπεράσματα 
 
Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα από τη συγκριτική αξιολόγηση, με αμιγώς 
περιβαλλοντικά κριτήρια, των τριών εναλλακτικών θέσεων (1), (2) και (3) ως χώρων 
για την κατασκευή του εργοστασίου χρυσού, παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.2.7-1. 
 

Πίνακας 6.2.7-1: Συγκριτική περιβαλλοντική αξιολόγηση εναλλακτικών θέσεων 
εργοστασίου επεξεργασίας 

Περιβαλλοντικά Κριτήρια Θέση 1 Θέση 2 Θέση 3 
Γεωμορφολογικά και γεωτεχνικά χαρακτηριστικά 1 1 1 
Οπτική ρύπανση 3 2 1 
Επιπτώσεις στις χρήσεις γης - Ιδιοκτησιακό καθεστώς 3 2 1 
Επιπτώσεις στους υδατικούς πόρους 1 3 2 
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Περιβαλλοντικά Κριτήρια Θέση 1 Θέση 2 Θέση 3 
Επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον 3 3 1 
Επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον 3 2 1 
Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον 1 1 1 
ΣΥΝΟΛΟ 16 11 8 

 
Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η συγκριτικά καταλληλότερη θέση για τη 
χωροθέτηση του εργοστασίου επεξεργασίας είναι η θέση (3). Δεν διερευνήθηκαν 
άλλες εναλλακτικές θέσεις για το εργοστάσιο επεξεργασίας μεταλλεύματος, εξαιτίας 
του γεγονότος ότι το υδρογραφικό δίκτυο στα Β και ΒΔ του μεταλλείου αποστραγγίζει 
στη λεκάνη απορροής του ποταμού Φιλιούρη, το δέλτα του οποίου προστατεύεται από 
τις διατάξεις του NATURA 2000. 
 
6.2.8. Εναλλακτικές θέσεις χώρου απόθεσης αφυγραμένου τέλματος 
 
Η χωροθέτηση του χώρου απόθεσης αφυγραμένου τέλματος του Έργου Χρυσού 
Περάματος αποτέλεσε προϊόν έρευνας που διενεργήθηκε από την εταιρεία GOLDER 
ASSOCIATES (GOLDERS). Η επιλογή των εναλλακτικών θέσεων για το χώρο 
απόθεσης στην ευρύτερη περιοχή του μεταλλείου Περάματος έγινε σύμφωνα με τα 
ακόλουθα κριτήρια: 
 Να εξασφαλίζεται ωφέλιμη χωρητικότητα 7,4 Mm3, που αποτελεί τη βάση για το 

σχεδιασμό του Έργου Περάματος. 
 Τα εδάφη να μην παρουσιάζουν από γεωτεχνική άποψη φαινόμενα ερπυσμών, 

κατολισθήσεων και καθιζήσεων. 
 Να μην απέχουν σημαντικά από την προτεινόμενη θέση του εργοστασίου 

επεξεργασίας μεταλλεύματος, γεγονός που περιορίζει τις περιβαλλοντικές επιπτώ-
σεις στο ατμοσφαιρικό και ακουστικό περιβάλλον και παράλληλα εξασφαλίζει 
ευκολία στην πρόσβαση και την παρακολούθηση. 

 Να μην εντοπίζονται σε χώρους αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. 
 Να ελαχιστοποιούνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις (επιφανειακά και υπόγεια 

νερά, οπτική και ακουστική όχληση, παραγωγή σκόνης κλπ.). 
 
Με βάση τα παραπάνω κριτήρια προσδιορίστηκαν τελικά τρεις εναλλακτικές θέσεις 
κατασκευής του χώρου απόθεσης τελμάτων (Σχήμα 6.2.7-1), ως ακολούθως: 
 Θέση 1η Ν του οικισμού Περάματος, εντός καλά ορισμένης κοιλάδας, στη θέση 

Χώματα. Η θέση (1) εμπίπτει διοικητικά στον Ν. Έβρου. 
 Θέση 2η ΒΔ του οικισμού Περάματος και Ν.ΝΔ του Κακορρέματος, εντός κοιλάδας 

με ήπιο ανάγλυφο. Η θέση (2) εμπίπτει διοικητικά στον Ν. Έβρου. 
 Θέση 3η ΝΔ του οικισμού Περάματος και Ν της θέσης Παλιούρια, εντός καλά 

ορισμένης κοιλάδας. Η θέση (3) εμπίπτει στις διοικητικές περιφέρειες των Ν. 
Έβρου και Ροδόπης. 

 
Για την προκαταρκτική αξιολόγηση των παραπάνω εναλλακτικών θέσεων για την 
κατασκευή του χώρου απόθεσης αφυγραμένου τέλματος χρησιμοποιήθηκαν από την 
GOLDER ASSOCIATES τα παρακάτω κριτήρια: 
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 Τεχνικοοικονομικά κριτήρια, όπως σεισμικότητα περιοχής, υδρολογικές συνθήκες, 
χωρητικότητα χώρου απόθεσης τελμάτων, μέγεθος αναχωμάτων, επιφάνεια λεκάνης 
απόθεσης και απαιτούμενη υποδομή μεταφοράς τελμάτων. 

 Περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια, όπως ευαισθησία και βιοποικιλότητα της 
χλωρίδας και της πανίδας της περιοχής, ποιότητα και χρήση υπόγειων και 
επιφανειακών νερών εντός της λεκάνης απόθεσης ή σε γειτνίαση με αυτήν, 
ορατότητα από κρίσιμα σημεία οπτικής αναφοράς, χρήσεις γης, ιδιοκτησιακό 
καθεστώς. 

 
Στα πλαίσια της παρούσας Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων η συγκριτική 
αξιολόγηση των εναλλακτικών θέσεων έγινε αποκλειστικά με περιβαλλοντικά κριτήρια, 
σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα βαθμολόγησης, που περιλαμβάνει μόνο ακέραιους 
αριθμούς: 
1 = για πολύ καλές συνθήκες για το περιβάλλον, 
2 = για καλές συνθήκες για το περιβάλλον, 
3 = για μέτριες συνθήκες για το περιβάλλον, 
4 = για κακές συνθήκες για το περιβάλλον. 
 
Στη συνέχεια παρατίθεται η αναλυτική σύγκριση των εναλλακτικών θέσεων που 
εξετάστηκαν για το χώτο απόθεσης αφυγραμένου τέλματος, ενώ στο τέλος της ενότητας 
παρουσιάζεται ο συνοπτικός Πίνακας 6.2.8-1 αξιολόγησής τους. 
 
6.2.8.1. Κλίμα 
 
Το κλίμα και για τις τρεις εναλλακτικές θέσεις χαρακτηρίζεται ως μεσογειακό με ξηρά 
και θερμά καλοκαίρια και ήπιους χειμώνες. Το μέσο ύψος βροχόπτωσης και για τις 
τρεις εναλλακτικές θέσεις, έτσι όπως καταγράφεται από τον Μετεωρολογικό Σταθμό 
της Αλεξανδρούπολης, προσδιορίζεται σε 557mm. Συμπερασματικά, οι τρεις 
εναλλακτικές θέσεις είναι ισοδύναμες ως προς την παράμετρο αυτή και 
βαθμολογούνται με 1. 
 
6.2.8.2. Γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά 
 
Η θέση (1) παρουσιάζει τη μικρότερη επιφάνεια κατάκλυσης και απορροής σε σχέση με 
τις άλλες δύο θέσεις. Η θέση (3) παρουσιάζει τη μεγαλύτερη λεκάνη απορροής και 
περίπου την ίδια επιφάνεια κατάκλυσης με τη θέση (2). Συνεπώς την καλύτερη λύση 
αποτελεί η θέση (1), αν και θα απαιτήσει μεγαλύτερες ποσότητες για την κατασκευή 
των αναχωμάτων. Οι τρεις περιοχές (1), (2) και (3) βαθμολογούνται με 1, 3 και 3 
αντίστοιχα. 
 
6.2.8.3. Γεωλογικά και γεωτεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Η εναλλακτική θέση (1) ανήκει γεωτεκτονικά στη Περιροδοπική κρυσταλλοσχιστώδη 
Μάζα και ειδικότερα στην ενότητα των μεταμορφωμένων πετρωμάτων της Μάκρης, 
που αποτελούνται κυρίως από πρασινοσχιστόλιθους. Οι θέσεις (2) και (3) ανήκουν 
γεωλογικά στην τεκτονική Τάφρο της Μαρώνειας που έχει διεύθυνση Β-Ν. Το υλικό 
πλήρωσης της Τάφρου συνίσταται από ηφαιστειακά και ιζηματογενή πετρώματα που 
περιλαμβάνουν: ενδιάμεσους μέχρι όξινους ιγνιμβρίτες και επικλαστικά, ανδεσιτικούς 
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υαλοκλαστίτες, λατυποπαγή και επικλαστικά πετρώματα με κορήματα ροής, που 
εναλλάσσονται με απολιθωματοφόρους ασβεστόλιθους, μάργες και ψαμμίτες. 
 
Στις θέσεις (2) και (3) το στερεό υπόβαθρο είναι πολύ ετερογενές, με αποτέλεσμα οι 
επιφανειακοί σχηματισμοί να έχουν υποστεί σε διαφορετικό βαθμό διάβρωση και 
αποσάθρωση. Υψηλότερο βαθμό αποσάθρωσης παρουσιάζουν οι ηφαιστειακοί 
σχηματισμοί, λόγω της ορυκτολογικής τους δομής, γεγονός που οδήγησε στο 
σχηματισμό ενός στρώματος υπερκειμένων με αξιόλογο πάχος. Το σύνολο σχεδόν της 
περιοχής στη θέση (1) αποτελείται από χλωριτικούς σχιστόλιθους μέτριας αντοχής με 
ελαφριά φαινόμενα διάβρωσης κυρίως στα πρανή της λεκάνης. Οι σχιστόλιθοι 
επικαλύπτονται κατά τόπους από λεπτά στρώματα φυτικής γης πάχους 50-300 mm, που 
φτάνει μέχρι και 1,5 m στα κατώτερα μέρη της κοιλάδας, γεγονός που εξασφαλίζει 
καλύτερες συνθήκες θεμελίωσης σε σχέση με τις θέσεις (2) και (3). 
 
Σύμφωνα με τις αεροφωτογραφίες και οι τρεις κοιλάδες δείχνουν να ελέγχονται από 
δευτερογενή ρήγματα. Ωστόσο, η χαμηλή σεισμικότητα που παρουσιάζει η περιοχή δεν 
δημιουργεί ανησυχίες σχετικά με τη θεμελίωση των αντιστοίχων αναχωμάτων. 
 
Από την αναγνώριση και των τριών περιοχών δεν προέκυψε κανένα σημαντικό 
γεωλογικό χαρακτηριστικό που να επηρεάζει αρνητικά την ασφάλεια του χώρου 
εγκατάστασης του χώρου απόθεσης τελμάτων. 
 
Με αυτές τις συνθήκες, ως προς τα γεωλογικά και γεωτεχνικά χαρακτηριστικά τους, οι 
τρεις θέσεις (1), (2) και (3) βαθμολογούνται αντιστοίχως με 1, 2 και 2 
 
6.2.8.4. Οπτική ρύπανση 
 
Η περιοχή της λεκάνης στις θέσεις (1) και (2) βρίσκονται πιο κοντά σε κατοικημένη 
περιοχή (οικισμός Περάματος), σε αντίθεση με την περιοχή της λεκάνης στη θέση (3), 
που εντοπίζεται αρκετά μακρύτερα. Ωστόσο το τοπογραφικό ανάγλυφο των περιοχών 
αυτών καθιστά ορατές από τον οικισμό τις θέσεις (1) και (2), ενώ η θέση (3) είναι 
ελάχιστα ορατή από τον οικισμό. Ως προς τον επαρχιακό δρόμο Μέστης-Παραλίας 
Πετρωτών, είναι ορατή μόνο κατά ένα τμήμα της η θέση (3). 
 
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω, συνάγεται ότι η θέση (2) μειονεκτεί έναντι των 
υπολοίπων. Οι τρεις θέσεις (1), (2) και (3) βαθμολογούνται με 2, 3 και 1 αντίστοιχα. 
 
6.2.8.5. Επιπτώσεις στις χρήσεις γης – Ιδιοκτησιακό καθεστώς 
 
Όλες οι περιοχές απόθεσης για τις εναλλακτικές θέσεις καλύπτονται περισσότερο ή 
λιγότερο από ιδιωτικά αγροτεμάχια. Πιο συγκεκριμένα, στη θέση (3) εντοπίζονται 3 
αγροτεμάχια, στη θέσεις (1) 5 και στη θέση (2) πολύ περισσότερα. Με βάση την 
κατάληψη γεωργικών εκτάσεων οι θέσεις (1), (2) και (3) βαθμολογούνται με 2, 3 και 1 
αντίστοιχα. 
 
6.2.8.6. Επιπτώσεις στους υδατικούς πόρους 
 
Ως προς τα υπόγεια νερά κρίνεται ότι και στις τρεις θέσεις είναι δυνατή και 
περιβαλλοντικά ασφαλής η χωροθέτηση του χώρου απόθεσης αφυγραμένου τέλματος. 
Σύμφωνα με το σχεδιασμό του Έργου λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα 
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προστασίας του υδατικού δυναμικού της περιοχής, καθώς έχει σχεδιασθεί να λειτουργεί 
με την αρχή της μηδενικής απόρριψης σε φυσικούς αποδέκτες 
 
Ως προς την επίδραση στην ποιότητα των επιφανειακών νερών σημειώνονται τα 
ακόλουθα: 
 Οι λεκάνες απορροής για τις θέσεις (1) και (3) αποστραγγίζουν τα επιφανειακά νερά 

της βροχής στο Παλιόρρεμα, μέσω του οποίου καταλήγουν στο Αιγαίο Πέλαγος 
(Θρακικό Πέλαγος). Από τη συστηματική υδρολογική μελέτη της περιοχής 
προέκυψε, ότι στο Παλιόρρεμα υφίσταται πρόβλημα φυσικής όξινης απορροής (pH 
3,5-4,5), λόγω της γεωχημείας των πετρωμάτων της περιοχής. 

 Η λεκάνη απορροής ανάντη του αναχώματος της θέσης (2) αποστραγγίζει στο 
Κακόρρεμα, εντός της αλλουβιακής λεκάνης των Σαπών και από εκεί μέσω του 
ποταμού Φιλιούρη (το δέλτα του οποίου προστατεύεται από τις διατάξεις του 
NATURA 2000) στη Λίμνη Μητρικού που ανήκει στις προστατευόμενες περιοχές 
σύμφωνα με τη συνθήκη RAMSAR. 

 
Συνεπώς, παρά τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας του υδατικού 
δυναμικού της περιοχής για την κατασκευή και λειτουργία των χώρων απόθεσης 
αφυγραμένου τέλματος οι θέσεις (1) και (3) πλεονεκτούν της θέσης (2) ως προς την 
δυνητική επίδραση στην ποιότητα των επιφανειακών νερών και για το λόγο αυτό η 
τελευταία βαθμολογείται με 3. Οι θέσεις (1) και (3) βαθμολογούνται αντίστοιχα με 1 
και 2, καθώς η (1) καταλαμβάνει συγκριτικά μικρότερη επιφάνεια κατάληψης και 
αντιστοιχεί σε μικρότερη λεκάνη απορροής, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του 
Πίνακα 6.2.8-1. 
 

Πίνακας 6.2.8-1. Τεχνική αξιολόγηση θέσεων (1) και (3) 
 Θέση (1) Θέση (3) 

Μέγιστο ύψος αναχωμάτων 40m 35m 
Όγκος αναχωμάτων 1,87Mm3 1,05Mm3 

Αποθηκευτική ικανότητα 8,3Mm3 8,3Mm3 
Storage/Embankment Ratio 4,4 7,9 

Περιοχή κατάληψης 0,26Mm2 0,31Mm2 
Λεκάνη απορροής 0,65 Mm2 2,2 Mm2 

Catchment/Footprint Ratio 2,5 7,1 
 
6.2.8.7. Επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον 
 
Παρά την απουσία μετρήσεων σκόνης στην ευρύτερη περιοχή του Έργου εκτιμάται, ότι 
η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα είναι πολύ καλή, καθώς στην περιοχή δεν 
υπάρχουν αξιοσημείωτες πηγές εκπομπής. 
 
Η μεταφορά του αφυγραμένου τέλματος από το εργοστάσιο χρυσού στο χώρο 
απόθεσης θα γίνεται με φορτηγά αυτοκίνητα. Ως προς τη θέση (2), που εντοπίζεται 
Β.ΒΔ του οικισμού Περάματος και Ν.ΝΔ του οικισμού Μέστης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν 
το ήπιο ανάγλυφο της ευρύτερης περιοχής και τη ΒΑ διεύθυνση των ανέμων που κατά 
κύριο λόγο πνέουν στην περιοχή, οι επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον θα είναι 
περισσότερο έντονες από τις αντίστοιχες επιπτώσεις των θέσεων (1) και (3), οι οποίες 
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είναι καλύτερα προστατευμένες από την υφιστάμενη γεωμορφολογία. Η θέση (3) 
υπερτερεί ελαφρώς έναντι της θέσης (1), λόγω της μεγαλύτερης απόστασης από τον 
οικισμό του Περάματος. 
 
Με βάση τα παραπάνω ως προς τις επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον οι θέσεις 
(1), (2) και (3) βαθμολογούνται αντίστοιχα με 2, 3 και 1. 
 
6.2.8.8. Επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον 
 
Τα επίπεδα θορύβου στην περιοχή σχετίζονται κυρίως με τις αγροτοκτηνοτροφικές 
δραστηριότητες, που αναπτύσσονται στην περιοχή. Η υποβάθμιση της ποιότητας του 
ακουστικού περιβάλλοντος, σε όλες τις εναλλακτικές θέσεις, λόγω της λειτουργίας της 
εγκατάστασης απόθεσης αφυγραμένου τέλματος σχετίζονται κυρίως με τις κινήσεις των 
φορτηγών αυτοκινήτων από το εργοστάσιο προς την εγκατάσταση και δευτερευόντως 
με τις εργασίες απόθεσης και διαχείρισης του αφυγραμένου τέλματος εντός της 
εγκατάστασης. 
 
Οι επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον από τα δρομολόγια των φορτηγών 
αυτοκινήτων αναμένονται δυσμενέστερες στην περίπτωση της θέσης (2) σε σχέση με 
τις θέσεις (1) και (3), λόγω της φυσικής προστασίας που τους παρέχει το τοπογραφικό 
ανάγλυφο και της επικρατούσας διεύθυνσης του ανέμου. Η θέση (2) βαθμολογείται ως 
προς αυτήν την παράμετρο με 3 και οι θέσεις (1) και (3) με 1. 
 
6.2.8.9. Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον 
 
Οι λόφοι της ευρύτερης περιοχής για τις θέσεις (2) και (3) καλύπτονται λιγότερο ή 
περισσότερο από μικτό δάσος δρυός και μαύρης πεύκης. Πιο συγκεκριμένα, η θέση (3) 
καλύπτεται εν μέρει από μικτό δάσος δρυός και μαύρης πεύκης με κατά τόπους 
συστάδες μαύρης πεύκης. Στα Δ.ΝΔ της θέσης (2) και εντός της επιφάνειας που θα 
κατακλυστεί εντοπίζεται δάσος μαύρης πεύκης, ενώ στη λεκάνη του Κακορρέματος 
εντοπίζονται τοπικά έλη και παραποτάμια οικοσυστήματα που παρουσιάζουν υψηλή 
οικολογική αξία. Αντίθετα, στη λεκάνη του Παλιορρέματος, δεν παρατηρούνται 
παραποτάμια οικοσυστήματα, εξαιτίας της μικρής και διακεκομμένης ροής τους και της 
υποβάθμισης των νερών τους λόγω του φαινομένου της δημιουργίας φυσικής όξινης 
απορροής, που είναι πολύ χαρακτηριστική των πετρωμάτων τους. Τέλος στη θέση (1) 
απαντάται θαμνώδης βλάστηση και φυλλοβόλες δρύες και χαρακτηρίζεται από την 
απουσία μαύρης πεύκης.  
 
Από τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα ως προς την εν λόγω παράμετρο ότι η 
θέση (1) υπερτερεί σε σχέση με τις υπόλοιπες θέσεις και κυρίως ως προς τη θέση (2), 
που είναι οικολογικά η πιο ευαίσθητη. Οι τρεις θέσεις (1), (2) και (3) βαθμολογούνται 
αντίστοιχα με 1, 3, και 2. 
 
6.2.8.10. Συμπεράσματα 
 
Στον Πίνακα 6.2.8-2 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της συγκριτικής αξιολόγησης 
των τριών εναλλακτικών θέσεων δημιουργίας του χώρου απόθεσης των αφυγραμένων 
τελμάτων που θα προέλθουν από την κατεργασία του μεταλλεύματος του Περάματος. 
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Από τα αποτελέσματα του παραπάνω πίνακα συνάγεται ότι καταλληλότερη θέση για 
τη χωροθέτηση του χώρου απόθεσης αφυγραμένου τέλματος του Έργου Χρυσού 
Περάματος είναι η θέση (1). 
 

Πίνακας 6.2.8-2. Συγκριτική περιβαλλοντική αξιολόγηση εναλλακτικών θέσεων 
χώρου απόθεσης αφυγραμένου τέλματος 

Περιβαλλοντικά κριτήρια Θέση (1) Θέση (2) Θέση (3) 
Κλίμα 1 1 1 
Γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά 1 3 3 
Γεωλογικά και γεωτεχνικά χαρακτηριστικά 1 2 2 
Οπτική ρύπανση 2 3 1 
Επιπτώσεις στις χρήσεις γης - Ιδιοκτησιακό καθεστώς 2 3 1 
Επιπτώσεις στους υδατικούς πόρους 1 3 2 
Επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον 2 3 1 
Επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον 1 3 1 
Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον 1 3 2 
ΣΥΝΟΛΑ 12 24 14 

 
6.3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Στις παραγράφους που ακολουθούν περιγράφονται αναλυτικά οι κύριες δραστηριότητες 
και εγκαταστάσεις του Έργου: 
 Η μέθοδος εκμετάλλευσης του χρυσοφόρου κοιτάσματος του Περάματος που αφο-

ρά στην εφαρμογή υπαίθριας κλειστού τύπου εκσκαφής και επιλεκτικής εξόρυξης. 
 Η προτεινόμενη μέθοδος κατεργασίας του εξορυσσόμενου μεταλλεύματος με 

τελικό προϊόν ράβδους χρυσού-αργύρου (doré με περιεκτικότητα σε χρυσό ~40%). 
 Η απόθεση των στείρων από τη λειτουργία του υπαίθριου μεταλλείου. 
 Η απόθεση των αφυγραμένων τελμάτων της κατεργασίας του μεταλλεύματος. 
 Οι βοηθητικές εγκαταστάσεις. 
 
Η παραγωγική διαδικασία που επιλέχθηκε με περιβαλλοντικά και τεχνοοικονομικά 
κριτήρια χαρακτηρίζεται από τη μεγιστοποίηση της ανάκτησης των περιεχόμενων 
μεταλλικών αξιών με την εφαρμογή ενός όσο το δυνατόν απλούστερου διαγράμματος 
κατεργασίας. Τα κύρια χαρακτηριστικά της μεθόδου που αναλύονται παρακάτω 
προέκυψαν από την εκτέλεση σχετικών δοκιμών από διεθνώς αναγνωρισμένους 
τεχνολογικούς οίκους του εξωτερικού, όσον αφορά τόσο τις επιμέρους διεργασίες για 
την ανάκτηση του χρυσού, όσο και τις διεργασίες για την περιβαλλοντικά ασφαλή 
λειτουργία του Έργου. Οι σχετικές δοκιμές και μελέτες έγιναν από τις παρακάτω 
εταιρείες: 
 LaSource, France. 
 GOLDER ASSOCIATES (UK) Ltd. 
 CSMA. 
 BRGM. 
 ORWAY MINERALS. 
 INCO TECHNICAL SERVICES. 
 ECHMES ΕΠΕ. – ENVECO A.E. 
 GBM Mining Engineering Consultants. 
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Οι επιμέρους μονάδες που εξυπηρετούν το Έργο είναι χωροταξικά κατανεμημένες σε 
τρεις διαφορετικές θέσεις (υπαίθριο μεταλλείο, εργοστάσιο επεξεργασίας 
μεταλλεύματος και χώρος απόθεσης αφυγραμένων τελμάτων). Το εργοστάσιο 
επεξεργασίας μεταλλεύματος εντοπίζεται σε μικρή απόσταση ΝΔ του υπαίθριου 
μεταλλείου, όπου χωροθετούνται οι παρακάτω μονάδες: 
 Μονάδα θραύσης μεταλλεύματος ROM και προσωρινής αποθήκευσης 

εξορυσσόμενου και θραυσμένου μεταλλεύματος. 
 Μονάδα υγρής λειοτρίβησης μεταλλεύματος. 
 Μονάδα ανάκτησης χρυσού. 
 Μονάδα καταστροφής κυανιόντων. 
 Μονάδα παρασκευής και αποθήκευσης αντιδραστηρίων. 
 Χώρος γραφείων, αποθηκών, συνεργείων και βοηθητικών εγκαταστάσεων. 
 
Η προτεινόμενη θέση του χώρου απόθεσης αφυγραμένου τέλματος βρίσκεται 400m 
ανατολικά του εργοστασίου επεξεργασίας μεταλλεύματος, Η περίμετρος της 
εγκατάστασης του χώρου απόθεσης αφυγραμένου τέλματος οριοθετείται από  
αναχώματα, ενώ στα κατάντη της εγκατάστασης θα δημιουργηθεί λίμνη συλλογής 
υδάτων, για τη διαχείριση των επιφανειακών νερών και των στραγγισμάτων. 
 
6.3.1. Μεταλλείο 
 
6.3.1.1. Γεωλογικά και υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά περιοχής μεταλλείου 
 
Το κοίτασμα του Περάματος εντοπίζεται στα ανατολικά όρια της τεκτονικής τάφρου 
της Μαρώνειας με επιφανειακή εμφάνιση που εκτείνεται σε μήκος περίπου 550m και 
πλάτος 300m. Η χρυσοφόρος μεταλλοφορία φιλοξενείται κατά κύριο λόγο μέσα σε 
όξινο ηφαιστειακό ψαμμίτη (80% χαλαζία), εξαιρετικά χαμηλής αντοχής έως υψηλής 
αντοχής ανάλογα με το βαθμό πυριτίωσης, αργιλίωσης και διάκλασης και υπέρκειται 
ενός συστήματος μερικώς έως πλήρως αργιλοποιημένων ανδεσιτικών ηφαιστειακών 
λατυποπαγών, ενδιάμεσης ως εξαιρετικά χαμηλής αντοχής. Ο ψαμμίτης είναι παχυ-
στρωματώδης έως άστρωτος με πάχος που φθάνει τα 130m, με μέση κλίση 15ο προς Δ. 
 
Τα ανδεσιτικά λατυποπαγή αποτελούνται από υαλοκλαστίτες κυρίως στην αρχική τους 
θέση (in-situ) αλλά και “μετηνεγμένους” (αρχικά περιέχονταν σε προϋπάρχοντα 
πετρώματα και ανατοποθετήθηκαν σε νεότερα ιζήματα, λόγω διάβρωσης-μεταφοράς-
απόθεσης). Εντός των υαλοκλαστιτών παρεμβάλλονται μικρού έως μέτριου πάχους 
στρώσεις ανδεσιτικών κροκαλοπαγών και πολύ λεπτές στρώσεις “μετηνεγμένων” 
τόφφων και σποδού. Η μετάβαση από τα ηφαιστειακά λατυποπαγή στον ψαμμίτη 
οριοθετείται από μια ενότητα κροκαλοπαγών πάχους, μέχρι μερικών μέτρων. Το 
ανατολικό όριο του κοιτάσματος προσδιορίζεται από το ανατολικό ρήγμα της 
Τεκτονικής Τάφρου, διεύθυνσης Β20°Α και κλίσης 65°Δ, στο Β τμήμα του 
κοιτάσματος. Ανατολικά του ρήγματος κυριαρχούν μη μεταλλοφόροι μεταμορφωμένοι 
πράσινοι σχιστόλιθοι (λεπτυνίτης), με γενική σχιστότητα (φύλλωση) 20°-30° ΒΔ προς 
το κοίτασμα και ανώμαλη πτύχωση. 
 
Η οξείδωση του κοιτάσματος προχωρά σε γενικές γραμμές σε μεγάλο βάθος με 
εξαίρεση, στο ανατολικό τμήμα, εντός των ηφαιστειακών λατυποπαγών, όπου η 
οξείδωση σπάνια ξεπερνά τα 30m, εκτός από τις έντονα τεκτονισμένες ζώνες. Γενικά, 
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το όριο οξείδωσης ταυτίζεται περίπου με την επαφή ψαμμίτη/ηφαιστειακών 
λατυποπαγών. 
 
Κατ’ αυτό τον τρόπο, στο μέσο του κοιτάσματος αναπτύσσεται οξειδωμένο 
μετάλλευμα με αυτοφυή χρυσό, πάχους 120m. Στα περιθώρια του κοιτάσματος το πιο 
πάνω όριο μειώνεται πλευρικά σε 15 έως 20m. 
 
Υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά 
Στην υδρογεωλογική μελέτη, που εκπονήθηκε από τις ECHMES Ε.Π.Ε. – ENVECO 
A.E. σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο της 
Θράκης, διαπιστώθηκε ότι στην ευρύτερη περιοχή του Έργου υπάρχουν οι κατάλληλοι 
γεωλογικοί σχηματισμοί, αλλά και οι συνθήκες για τον εντοπισμό υπόγειας υδροφορίας 
ικανής να καλύψει τις ανάγκες του Έργου σε νερό. Ειδικότερα, από την παραπάνω 
μελέτη προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα: 
 Εντός της περιοχής μελέτης και Α του Ν τμήματος του Παλιορρέματος, όπου 

παρατηρούνται επιφανειακές εμφανίσεις των μεταμορφωμένων μαρμάρων της 
Ενότητας της Μάκρης, εκτιμάται ότι εντοπίζεται υπόγειο υδατικό δυναμικό 
κατάλληλο για υδρομάστευση. Η άποψη αυτή ενισχύεται από την τεκτονική δομή 
της περιοχής (αντίκλινο Αλεποφωλιάς-Ραχίδας) και την παρουσία ασβεστολιθικών 
σχιστολίθων και μαρμάρων. 

 Εξίσου ελπιδοφόρος ως προς την ύπαρξη υδατικού δυναμικού κατάλληλου για 
υδρομάστευση είναι ο σχηματισμός των πυροκλαστικών, ηφαιστειακών πετρωμά-
των στην περιοχή ΒΔ του οικισμού Περάματος, όπου ο υδροφόρος ορίζοντας 
τροφοδοτείται διαρκώς από την αυξημένη κατείσδυση των επιφανειακών κατά-
κρημνισμάτων. Ωστόσο είναι απαραίτητη η εκτέλεση ερευνητικών γεωτρήσεων και 
δοκιμών άντλησης, καθώς η ενότητα των πυροκλαστικών πετρωμάτων παρουσιάζει 
αυξημένη ετερογένεια και ανισοτροπία, με απότομες μεταβολές στην ορυκτολογική 
της σύσταση. 

 
Με βάση πορίσματα της εν λόγω μελέτης τα ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ανέλαβαν τη 
συστηματική διερεύνηση της περιοχής με 5 γεωτρήσεις. Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην 
παράγραφο 5.1.4, τρεις από τις ερευνητικές υδρογεωτρήσεις (W2R, W3 και W4) κατά 
τις δοκιμές άντλησης που διενεργήθηκαν, έδωσαν παροχές που κυμαίνονταν μεταξύ 40 
m3/hr (W4) έως και >120m3/hr (W2R). Οι εν λόγω υδρογεωτρήσεις έφτασαν σε βάθη 
από 160m (W3) έως 229m (W2R και W4). Σημειώνεται όμως ότι με βάση τις 
περιορισμένες απαιτήσεις του Έργου σε υπόγειο νερό λόγω της παραγωγής και 
απόθεσης αφυγραμένων τελμάτων που περιορίζουν δραστικά τις απώλειες του έργου 
από εξάτμιση, επαρκεί μία υδρογεώτρηση. Με βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του 
αντλούμενου νερού επιλέχθηκε η υδρογεώτρηση W2R, καθώς το νερό της δεν είναι 
κατάλληλο για άρδευση. 
 
Για την περιοχή του μεταλλείου επισημαίνεται ότι η πιεζομετρική παρακολούθηση 
τόσο των γεωτρήσεων με ανάστροφη κυκλοφορία, όσο και εκείνων με πυρηνοληψία 
που έγιναν απέδειξε ότι καμία από αυτές δεν συνάντησε υπόγεια υδροφορία μέχρι το 
βάθος των 250m, δηλαδή το βάθος στο οποίο προχώρησαν το μέγιστο οι ερευνητικές 
γεωτρήσεις. Για το λόγο αυτό δεν αναμένεται η εισροή υπογείων νερών εντός του 
υπαίθριου μεταλλείου καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του. 
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6.3.1.2. Σχεδιασμός υπαίθριου μεταλλείου 
 
Ο χώρος του μεταλλείου οριοθετείται σε απόσταση μεγαλύτερη των 500m από τα όρια 
του οικισμού Περάματος, που βρίσκεται στα βορειοανατολικά του μεταλλείου. 
 
Ως βάση αναφοράς για το σχεδιασμό της εκμετάλλευσης του κοιτάσματος του 
Περάματος ελήφθη το γεωλογικό υπόδειγμα της τρισδιάστατης αναπαράστασης του 
κοιτάσματος, θεωρώντας το σύνολο των εντοπισθέντων αποθεμάτων της φάσης με 
οξείδια. Με δεδομένα τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του κοιτάσματος, καθώς και την 
άμεση γειτνίασή του με την επιφάνεια του εδάφους, αποφασίσθηκε για την 
εκμετάλλευσή του η εφαρμογή υπαίθριας εκμετάλλευσης κλειστής εκσκαφής. 
 
Ο δρόμος προσπέλασης προς το χώρο του υπαίθριου μεταλλείου θα είναι σκυρόδετος 
και βατός με όλες τις καιρικές συνθήκες (βλ. Σχήμα 6.1.1-2), θα ξεκινάει από την 
πλατεία του μεταλλεύματος και θα καταλήγει μέχρι τη ράμπα προσπέλασης στα ΒΔ του 
μεταλλείου. Ο δρόμος από την πλατεία μέχρι το μεταλλείο θα έχει μήκος 220m και 
κλίση 8%. Η κύρια ράμπα προσπέλασης θα διαμορφωθεί εντός του κεντρικού και 
νότιου τμήματος της εκσκαφής με πλάτος 14m και μέγιστη κλίση 8%. 
 
Τα τελικά όρια του υπαίθριου μεταλλείου παρουσιάζονται στο Σχήμα 6.3.1-1.  
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Σχήμα 6.3.1-1. Τελικά όρια εκσκαφής υπαίθριου Μεταλλείου Περάματος 
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6.3.1.3. Υπολογισμός μεταλλευτικών αποθεμάτων 
 
Στον Πίνακα 6.3.1-1 δίνονται τα μεταλλευτικά αποθέματα της οξειδωμένης φάσης του 
κοιτάσματος Περάματος, καθώς και τα αντίστοιχα στείρα που θα προκύψουν, όπως 
υπολογίσθηκαν από την εφαρμογή του προγράμματος DATAMINE. Στον υπολογισμό 
των αποθεμάτων θεωρήθηκε μεταλλευτική αποληψιμότητα 100%. 
 
Οι οριακές περιεκτικότητες που προσδιορίσθηκαν από το πρόγραμμα για τα 
μεταλλευτικά αποθέματα της φάσης με οξείδια του κοιτάσματος του Περάματος είναι 
1,0g/t. 

 
Πίνακας 6.3.1-1. Μεταλλευτικά αποθέματα για το χρυσοφόρο κοίτασμα του 

Περάματος 

Κατηγορία αποθεμάτων Αποθέματα 
106 t ROM 

Βέβαια και δυνατά αποθέματα  
(μέση περιεκτικότητα t ROM 3,20g/t Au, 3,75g/t Ag) 9,378 

Στείρα εξόρυξης  
(δηλ. πτωχό μετ/μα, οξειδωμένα και θειούχα στείρα)  2,742 

Συνολικό πέτρωμα προς εξόρυξη 12,120 
Σχέση αποκάλυψης (μετ/μα ROM προς στείρα) 1:0,29 

 
6.3.1.4. Διαμόρφωση βαθμίδων 
 
Ο σχεδιασμός των βαθμίδων και των κλίσεων των πρανών της υπαίθριας εκμετάλ-
λευσης έγινε με βάση τα συμπεράσματα της σχετικής γεωτεχνικής μελέτης που 
εκπονήθηκε από την GOLDER ASSOCIATES (UK) Ltd. Στα πλαίσια αυτής της 
μελέτης εκτελέστηκαν 6 γεωτεχνικές γεωτρήσεις (Σχήμα 6.1.1-2) σε αντιπροσωπευ-
τικές θέσεις εντός των ορίων του σχεδιαζόμενου υπαίθριου μεταλλείου.  
 
Οι βαθμίδες στο δυτικό πρανές του μεταλλείου θα διαμορφωθούν εντός ψαμμίτη και 
στο ανατολικό εντός ηφαιστειακών λατυποπαγών. Η κλίση των πρανών θα 
διαμορφωθεί στο βόρειο τμήμα της εκσκαφής στις 28ο, στο ανατολικό από 32 έως 37,5ο 
και στο δυτικό και νοτιοδυτικό από 31ο έως 35ο. Το μέγιστο ύψος βαθμίδας δε θα 
ξεπερνά τα 15m. Λόγω των χαμηλών μηχανικών χαρακτηριστικών των γεωλογικών 
σχηματισμών, εντός των οποίων θα ορυχθεί η υπαίθρια εκμετάλλευση, αναμένεται να 
εμφανιστεί διάβρωση και χαλάρωση των πετρωμάτων που θα εκτεθούν στις 
ατμοσφαιρικές συνθήκες. Για το λόγο αυτό προβλέπεται να ληφθούν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα συντήρησης και αποστράγγισης των βαθμίδων. 
 
6.3.1.5. Μέθοδος εξόρυξης 
 
Για τον προσδιορισμό της εξορυσιμότητας του μεταλλεύματος και την επιλογή της 
καταλληλότερης μεθόδου εξόρυξης που θα εφαρμοστεί για την αξιοποίηση του 
κοιτάσματος εκπονήθηκε σχετική γεωτεχνική μελέτη από την GOLDER ASSOCIATES 
(UK) Ltd. Τα ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ εφοδίασαν την GOLDER με όλες τις 
καταγεγραμμένες πληροφορίες που αφορούν στην αντοχή των πετρωμάτων, τον 
ποιοτικό χαρακτηρισμό των πετρωμάτων ως προς τη σκληρότητα και τις αποστάσεις 
μεταξύ των φυσικών ασυνεχειών τους. 
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Από την αξιολόγηση των παραπάνω δεδομένων προέκυψε ότι το 60% των πετρωμάτων 
θα εξορυχθεί με χρήση εκρηκτικών υλών, το 10% με μηχανική άροση και το 30%. με 
μηχανική εκσκαφή με συνήθη εκσκαπτικό εξοπλισμό.  
 
Στις θέσεις που θα γίνει χρήση εκρηκτικών υλών και προκειμένου να ελέγχεται η 
ένταση του εκρηκτικού κύματος και η παραγωγή σκόνης θα εφαρμοστεί διαλείπουσα 
προχώρηση της έκρηξης εντός των υπονομευόμενων διατρημάτων με χρήση 
επιβραδυντών, ώστε κάθε φορά να εκρήγνυται προκαθορισμένη ποσότητα εκρηκτικής 
ύλης. Υπό αυτές τις συνθήκες δεν αναμένεται να δημιουργηθεί όχληση στον οικισμό 
Περάματος λόγω: 
 Της ασφαλούς απόστασης του μεταλλείου από τον παρακείμενο οικισμό. 
 Του ελέγχου της έντασης του εκρηκτικού κύματος με διαλείπουσα προχώρηση της 

έκρηξης. 
 Της παρεμβολής του ανατολικού ρήγματος της Τεκτονικής Τάφρου μεταξύ του 

υπαίθριου μεταλλείου και του οικισμού. 
 Στις περιπτώσεις που γίνεται χρήση εκρηκτικών το τυπικό ύψος των βαθμίδων του 

μεταλλείου θα είναι 5m. 
 
6.3.1.6. Μεταφορά και διακίνηση μεταλλεύματος και στείρων 
 
Ο δρόμος μεταφοράς του μεταλλείου θα έχει συνολικό πλάτος 20m και θα διαμορφωθεί 
με κλίση 8% έως την είσοδο του υπαίθριου μεταλλείου. Ο προαναφερθείς κύριος 
δρόμος προσπέλασης θα είναι ταυτόχρονα και ο δρόμος μεταφοράς του μεταλλεύματος 
και θα καταλήγει στο ΒΔ τμήμα της επιφανειακής εκμετάλλευσης. 
 
Το εξορυσσόμενο μετάλλευμα (ROM) θα μεταφέρεται και θα τροφοδοτείται απ’ 
ευθείας στο σιλό τους πρωτογενούς θραυστήρα της εγκατάστασης επεξεργασίας κατά 
τις ώρες λειτουργίας του μεταλλείου. Παράλληλα μικρό τμήμα του μεταλλεύματος θα 
αποθηκεύεται σε παρακείμενη πλατεία μεταλλεύματος, από όπου με τη βοήθεια 
φορτωτή θα καλύπτονται οι ανάγκες σε τροφοδοσία της εγκαταστάσεως κατά τις 
υπόλοιπες ώρες λειτουργίας καθώς επίσης τις Κυριακές και αργίες. 
 
Τα παραγόμενα στείρα, που θα παραχθούν καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του 
υπαίθριου μεταλλείου, συνολικά εκτιμώνται σε 2.742 kt.  
 
Τα παραγόμενα στείρα ανάλογα με την περιεκτικότητά τους σε θειούχα ορυκτά 
διακρίνονται σε οξειδωμένα (2.602 kt) και θειούχα, (140 kt). Με βάση τα δεδομένα 
των γεωτρήσεων εκτιμάται να παραχθούν σε αναλογία αντιστοίχως 18,6:1 και 
προβλέπεται να αποτεθούν σε προσωρινούς χώρους απόθεσης στα ΒΔ όρια της 
εκσκαφής. Ειδικότερα στην περιοχή έχουν προβλεφθεί δύο χώροι απόθεσης κοντά στο 
δρόμο προσπέλασης του μεταλλείου, ένας εξωτερικός για τα οξειδωμένα και το φτωχό 
μετάλλευμα έκτασης 67 στρ. και ένας εσωτερικά στις δύο ανώτερες βαθμίδες του 
μεταλλείου για τα θειούχα έκτασης 11 στρ. Στο Σχήμα 6.3.1-1 παρουσιάζεται η 
διαμόρφωση της εκμετάλλευσης κατά το 1ο, 4ο, 6ο και 8ο έτος λειτουργίας του 
μεταλλείου. 
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2ο έτος λειτουργίας 4ο έτος λειτουργίας 

  
6ο έτος λειτουργίας 8ο έτος λειτουργίας 

Σχήμα 6.3.1-1: Χρονική εξέλιξη της εκμετάλλευσης 
 
Η διάρκεια ζωής του μεταλλείου υπολογίζεται σε οκτώ χρόνια. Η παραγωγή θειούχων 
στείρων θα ξεκινήσει το 4ο έτος λειτουργίας, όταν η εκμετάλλευση θα έχει επεκταθεί σε 
βαθύτερους ορίζοντες και εκτιμάται σε 140 kt. Για το λόγο αυτό ως προσωρινός χώρος 
απόθεσής τους επιλέχθηκε μια περιοχή στην είσοδο του μεταλλείου, στο ΒΔ τμήμα της 
εκσκαφής και στις δύο ανώτερες βαθμίδες που θα έχουν διαμορφωθεί ήδη από το 2ο 
έτος λειτουργίας. Μετά το τέλος των εργασιών εκμετάλλευσης τα θειούχα στείρα θα 
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τοποθετηθούν στην ανοικτή εκσκαφή του μεταλλείου κατά τη διάρκεια των εργασιών 
κλεισίματος και περιβαλλοντικής αποκατάστασης του Έργου. 
 
Τα οξειδωμένα στείρα που προβλέπεται να παραχθούν καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του 
υπαίθριου μεταλλείου, (συμπεριλαμβανομένων του πτωχού μεταλλεύματος), 
ανέρχονται σε 2.602 και πρόκειται να χρησιμοποιηθούν τόσο στην κατασκευή των 
εσωτερικών αναχωμάτων της λεκάνης απόθεσης για τον εγκιβωτισμό του αφυγραμένου 
τέλματος όσο και στις εργασίες αποκατάστασης μετά την ολοκλήρωση της φάσης 
λειτουργίας του έργου. 
 
Τα στείρα (πτωχό μετάλλευμα, οξειδωμένα-θειούχα) θα αποθηκεύονται προσωρινά σε 
ξεχωριστούς χώρους, που θα έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα. Οι χώροι προσωρινής 
απόθεσης στείρων μετά το τέλος του Έργου θα αποκατασταθούν περιβαλλοντικά 
σύμφωνα με τις διεθνώς αποδεκτές πρακτικές. 
 
6.3.1.7. Προγραμματισμός παραγωγής 
 
Στο χρυσοφόρο κοίτασμα του λόφου Περάματος θα εφαρμοστεί συμβατική μέθοδος 
επιφανειακής εκμετάλλευσης. Η εξόρυξη θα είναι επιλεκτική υπό την έννοια ότι θα 
εξορύσσεται το μετάλλευμα μέχρι την προσδιοριζόμενη εκάστοτε οριακή περιεκτι-
κότητα, συναρτήσει της τιμής του χρυσού, της μεταλλουργικής ανάκτησης, του 
κόστους επεξεργασίας και των διοικητικών εξόδων. Η εκμετάλλευση προγραμματίζεται 
να ξεκινήσει από τη δυτική πλευρά (βλ. Σχήμα 6.3.1-1), για να περιοριστεί κατά το 
δυνατό η όχληση στον παρακείμενο οικισμό του Περάματος. 
 
Ο ετήσιος προγραμματισμός της παραγωγής του μεταλλείου για τα εννέα έτη 
λειτουργίας του και τα συναφή με αυτή στοιχεία παρουσιάζεται στον Πίνακα 6.3.1-2. 
Λόγω της κατανομής της μεταλλοφορίας που είναι πλουσιότερη σε χρυσό για το 
υψομετρικά ανώτερο τμήμα του κοιτάσματος, προκύπτει ότι κατά τα τρία πρώτα χρόνια 
της εκμετάλλευσης το εξορυσσόμενο μετάλλευμα θα είναι πλουσιότερο από το 
μετάλλευμα που θα εξορυχθεί τα επόμενα χρόνια, γεγονός που επηρεάζει θετικά την 
οικονομική απόδοση της επένδυσης. Οι μεταλλουργικές ανακτήσεις υπολογίζονται, 
όπως προσδιορίσθηκαν 90% για τον Au και 60% για τον Ag. 
 

Πίνακας 6.3.1-2. Ετήσιος χρονικός προγραμματισμός παραγωγής υπαίθριου 
μεταλλείου Περάματος 

Έτος 

Μετάλλευμα Φτωχό μετάλλευμα Στείρα Σύνολο 

Au > 1,0 g/t 1,0 g/t < Au > 0,8 g/t Οξειδωμένα Θειούχα Υποσύνολο 
Μετ. & 
Στείρα 

kT Au g/t 
Au 

kT Au g/t 
Au 

kT kT kT kT 
Ounces Ounces 

1 1.000 5,68 183.000 12 0,84 0 119 0 119 1.131 
2 1.200 3,92 151.000 14 0,84 1.000 214 0 214 1.428 
3 1.200 3,23 125.000 12 0,86 1.000 369 0 369 1.581 
4 1.200 2,91 112.000 29 0,85 2.000 450 3 453 1.682 
5 1.200 2,38 92.000 20 0,85 2.000 419 29 448 1.668 
6 1.200 2,17 84.000 43 0,86 4.000 292 24 316 1.559 
7 1.200 2,60 100.000 84 0,87 6.000 178 17 195 1.479 
8 1.178 3,15 119.000 104 0,87 9.000 242 67 309 1.591 
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Σύνολο 9.378 3,20 966.000 318 0,86 25,000 2.284 140 2.424 12.120 
 

 
Σημειώνεται ότι η όλη εργασία της εξόρυξης προγραμματίζεται να ανατεθεί σε 
εργολάβο της περιοχής, εφοδιασμένο με όλες τις απαραίτητες άδειες, υπό την άμεση 
εποπτεία του προσωπικού επίβλεψης της εταιρείας. Η λειτουργία του μεταλλείου 
προβλέπεται να διαρκεί 8h/d για 6d/w. 
 
6.3.2. Εργοστάσιο επεξεργασίας μεταλλεύματος 
 
Το εργοστάσιο χρυσού θα βρίσκεται σε απόσταση περίπου 1km ΝΔ από τον οικισμό 
του Περάματος, θα καταλαμβάνει συνολικά έκταση 143 στρ. και θα συνδέεται προς 
βορρά, μέσω αναβαθμισμένου υφιστάμενου αγροτικού δρόμου μήκους περίπου 6 km, 
με την εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Καβάλας - Ξάνθης - Αλεξανδρούπολης – 
Ορεστιάδας (βλ. Σχήμα 6.1.1-2). Στο Σχήμα 6.3.2-1 δίνεται η κάτοψη των 
εγκαταστάσεων του εργοστασίου. 
 
Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι μονάδες που σχετίζονται με την κατεργασία του 
μεταλλεύματος και οι οποίες χωροθετούνται εντός του εργοστασίου. Πιο συγκεκριμένα, 
η μέθοδος κατεργασίας (Σχήμα 6.1-1) περιλαμβάνει: 
 Πρωτογενή θραύση με χρήση σιαγονωτού θραυστήρα. 
 Δευτερογενή και τριτογενή θραύση με κωνικούς θραυστήρες. 
 Εν υγρώ λειοτρίβηση εν σειρά σε μύλο ημιαυτογενούς λειοτρίβησης SAG και 

σφαιρόμυλο. 
 Εκχύλιση λειοτριβημένου μεταλλεύματος με διάλυμα κυανιούχου νατρίου με 

εμφύσηση οξυγόνου, παρουσία ενεργού άνθρακα, προς ανάκτηση του λεπτομερούς 
χρυσού. 

 Αποφόρτιση ενεργού άνθρακα υπό συνθήκες αυξημένης πίεσης και θερμοκρασίας 
και ηλεκτρανάκτηση του χρυσού του μεταλλοφόρου διαλύματος. 

 Τήξη και χύτευση των φορτισμένων με χρυσό καθόδων για παραγωγή του τελικού 
προϊόντος (ράβδοι χρυσού-αργύρου DORÉ). 

 Καταστροφή των κυανιόντων με τη μέθοδο INCO (SO2 και οξυγόνο). 
 Πύκνωση και συμπίεση σε πυκνωτή και φιλτρόπρεσσα αντιστοίχως των 

παραγόμενων τελμάτων 
 Μεταφορά με φορτηγά και απόθεση του αφυγραμένου/συμπιεσμένου τέλματος σε 

κατάλληλα προετοιμασμένο (υδατοστεγανό) χώρο. 
 
6.3.2.1. Κριτήρια σχεδιασμού 
 
Το εργοστάσιο επεξεργασίας έχει σχεδιασθεί για ετήσια κατεργασία 1.200 kt 
μεταλλεύματος ή 3.288 t/d (ονομαστική 3.653t/d). Η λειτουργία του θα είναι συνεχής 
24h/d επί 365d/y με συντελεστή λειτουργικότητας 90%. 
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Σχήμα 6.3.2-1. Κάτοψη των εγκαταστάσεων μονάδας επεξεργασίας μεταλλεύματος
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6.3.2.2. Παραλαβή και θραύση μεταλλεύματος 
 
Το υπαίθριο μεταλλείο θα λειτουργεί 5d/w επί 8h/d, ενώ το κύκλωμα θραύσης 6d/w 
και 16h/d. Ο απαιτούμενος ενδιάμεσος αποθηκευτικός χώρος εξασφαλίζεται από την 
πλατεία χονδρού μετ/τος ROM. Η πλατεία χονδρού μετ/τος, συνολικής χωρητικότητας 
107kt, θα παρέχει τη δυνατότητα ανάμιξης και ομοιογενοποίησης μεταλλευμάτων με 
διαφορετικές ποιότητες. 
 
Το μετάλλευμα θα μεταφέρεται με φορτηγά από το μεταλλείο στην πλατεία χονδρού 
μεταλλεύματος. Από εκεί θα τροφοδοτείται με φορτωτή στο σιλό χονδρού μεταλ-
λεύματος χωρητικότητας 100t ROM, εξοπλισμένο με εκνεφωτές νερού για την 
συγκράτηση της σκόνης.  
 
Από το σιλό το μετάλλευμα θα τροφοδοτείται με τη βοήθεια μεταλλικού ταινιοτρο-
φοδότη, με παροχή 350t/h, σε σιαγονωτό θραυστήρα. Το προϊόν του θραυστήρα θα 
είναι d80=80mm. 
 
Το προϊόν του θραυστήρα, μαζί με τα προϊόντα των κωνικών θραυστήρων, 
δευτερογενούς και τριτογενούς θραύσης, θα καταλήγουν σε μεταφορική ταινία με 
υπερκείμενο μαγνήτη για την απομάκρυνση τυχόν μεταλλικών αντικειμένων που θα τα 
μεταφέρει στο σιλό θραυσμένου μεταλλεύματος χωρητικότητας 150t.  
 
Από το σιλό θραυσμένου μεταλλεύματος το μετάλλευμα θα εξάγεται μέσω 
ταινιοτροφοδότη στην ταινία επανακυκλοφορίας του τριβείου που θα το μεταφέρει σε 
διπλό κόσκινο. Από το διπλό κόσκινο: 
 Το κλάσμα –12mm θα μεταφέρεται στο σιλό τριμμένου μεταλλεύματος,  
 Το κλάσμα +25mm (άνω πλέγμα) σε συμβατικό κωνικό θραυστήρα της 

δευτερογενούς θραύσης, ρυθμισμένο στα 19mm.  
 το ενδιάμεσο κλάσμα (+12mm -25mm) θα τροφοδοτείται σε βραχύκορμο κωνικό 

θραυστήρα της τριτογενούς θραύσης, ρυθμισμένο στα 12mm. 
 
Όλο το κύκλωμα της θραύσης, με εξαίρεση τα σιλό θραυσμένου και τριμμένου 
μεταλλεύματος και τις μεταφορικές ταινίες, οι οποίες ωστόσο θα είναι σκεπαστές, θα 
στεγάζεται σε κτήριο για τη μείωση της διάδοσης του θορύβου, και την προστασία του 
από τις καιρικές συνθήκες. 
 
Η καταστολή της παραγόμενης σκόνης κατά την τροφοδοσία με μετάλλευμα του σιλό 
χονδρού μεταλλεύματος θα γίνεται με κατάλληλη εκνέφωση νερού. Στα άλλα σημεία 
των πτώσεων μεταλλεύματος του κυκλώματος θραύσης ο έλεγχος της σκόνης θα 
επιτυγχάνεται μέσω κεντρικής εγκατάστασης αποκονίωσης, εφοδιασμένης με 
ανεμιστήρα τεχνητού ελκυσμού, αεροκυκλώνα και σακκόφιλτρα. Η σκόνη που θα 
συγκρατείται, θα αναμιγνύεται με νερό και θα αντλείται στον πυκνωτή μεταλλεύματος. 
Τα νερά που θα περισυλλέγονται εδώ, θα αντλούνται επίσης στον πυκνωτή 
μεταλλεύματος. 
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6.3.2.3.Υγρή λειοτρίβηση μεταλλεύματος και πύκνωση πολφού λειοτρίβησης 
 
Το κύκλωμα της υγρής λειοτρίβησης και τα επακόλουθα κυκλώματα του εργοστασίου 
θα λειτουργούν 24h/d επί 7d/w με συντελεστή διαθεσιμότητας 90%.  
 
Το μετάλλευμα θα τροφοδοτείται με ονομαστική παροχή 159t/h από το σιλό του 
τριμμένου μεταλλεύματος, μέσω τριών ταινιοτροφοδοτών μεταβλητής ταχύτητας. Η 
ταχύτητα τους θα ελέγχεται από τον ταινιοζυγό της μεταφορική ταινίας τροφοδοσίας 
του σφαιρόμυλου. 
 
Η υγρή λειοτρίβηση θα γίνεται σε κλειστό κύκλωμα ενός σταδίου αποτελούμενο από 
σφαιρόμυλο διαστάσεων ∅5,2mx7,7m και συστοιχία υδροκυκλώνων. Για την ρύθμιση 
του pH της υπερροής των υδροκυκλώνων θα γίνεται προσθήκη γαλακτώματος ασβέστη 
στο λούκι τροφοδοσίας του σφαιρόμυλου. 
 
Η εισαγωγή νερού αραίωσης στο σφαιρόμυλο θα είναι συνεχής και με ρυθμό ανάλογο 
του ρυθμού τροφοδοσίας του σφαιρόμυλου με τριμμένο μετάλλευμα. Η περιεκτικότητα 
σε στερεά του πολφού τροφοδοσίας των υδροκυκλώνων θα κυμαίνεται μεταξύ 65% και 
70% κ.β. και θα ελέγχεται με την προσθήκη νερού αραίωσης στη δεξαμενή εξαγωγής 
του σφαιρόμυλου. Το επίπεδο του πολφού στη δεξαμενή εξαγωγής του σφαιρόμυλου θα 
ρυθμίζεται από την ταχύτητα των αντλιών τροφοδοσίας των κυκλώνων. 
 
Το κύκλωμα λειοτρίβησης θα στεγάζεται σε κλειστό κτήριο, το δάπεδο του οποίου θα 
είναι κατάλληλα διαμορφωμένο, έτσι ώστε τυχόν διαρροές του παραγωγικού 
κυκλώματος να καταλήγουν σε φρεάτιο περισυλλογής, απ’ όπου με άντληση θα 
επιστρέφουν στη δεξαμενή εξαγωγής του σφαιρόμυλου. Το κτήριο θα είναι 
εξοπλισμένο με ηλεκτροκίνητο γερανό οροφής, που θα χρησιμεύει εκτός των άλλων και 
για την τροφοδοσία του σφαιρόμυλου με σφαίρες. 
 
Η υπερροή των κυκλώνων του κυκλώματος λειοτρίβησης μαζί με τα αντλούμενα 
ρεύματα από την εγκατάσταση του τριβείου θα διέρχονται από δονούμενο κόσκινο για 
την απομάκρυνση άχρηστων και επιβλαβών αντικειμένων για το κύκλωμα της 
κυάνωσης. Ο πολφός του περάσματος του κοσκίνου μετά από ανάμιξη/προσθήκη 
κατάλληλης ποσότητας κροκιδωτικού θα οδηγείται δια της βαρύτητας σε πυκνωτή 
υψηλής απόδοσης. 
 
Ο πολφός της υπορροής του πυκνωτή, με περιεκτικότητα σε στερεά περίπου 50%κ.β., 
θα αντλείται στο κύκλωμα εκχύλισης (CIL). 
  
Η υπερροή του πυκνωτή θα συλλέγεται στη δεξαμενή νερού κατεργασίας από όπου θα 
αντλείται ως νερό αραίωσης στα κυκλώματα λειοτρίβησης και εκχύλισης (CIL). Το 
νερό που θα προστίθεται συμπληρωματικά στο κύκλωμα θα είναι βιομηχανικό νερό και 
ένα μικρής παροχής ρεύμα από την απομάστευση του κυκλώματος των νερών ψύξης. 
 
6.3.2.4. Εκχύλιση μεταλλεύματος παρουσία ενεργού άνθρακα (Carbon In Leach 
Oxygen, CILO) 
 
Ο πολφός μεταλλεύματος θα αντλείται από την υπορροή του πυκνωτή στο κύκλωμα της 
εκχύλισης. Στο κύκλωμα της εκχύλισης, που θα περιλαμβάνει οκτώ (8) εν σειρά 
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ισομεγέθεις, αναδευόμενες δεξαμενές διαστάσεων Ø9,0mx10,0m θα επιτελείται 
κυάνωση και εμφύσηση οξυγόνου στις τέσσερεις πρώτες δεξαμενές, παρουσία ενεργού 
άνθρακα (Carbon In Leach Oxygen, CILO) μετά από ρύθμιση του pH του πολφού σε 
υψηλές αλκαλικές τιμές (10,0 – 11,0). Οι δεξαμενές αυτές θα είναι διατεταγμένες εν 
σειρά και στο ίδιο επίπεδο. Οι υπερχειλιστήρες τους όμως θα εκκινούν από διαφορετικά 
επίπεδα, έτσι ώστε ο πολφός να μεταφέρεται μετά από διαδοχικές υπερχειλίσεις από 
την πρώτη στη τελευταία δεξαμενή, ενώ ο ενεργός άνθρακας θα αντλείται κατ’ 
αντιρροή από την 8η στη 1η δεξαμενή. 
 
Ο μηχανισμός της εκλεκτικής διαλυτοποίησης του περιεχόμενου στο μετάλλευμα 
χρυσού δίνεται από τις αντιδράσεις: 

2Au + 4NaCN + O2 + 2H2O  → 2NaAu(CN)2 + 2NaOH + H2O2 
2Au + 4NaCN + H      → 2NaAu(CN)2 + 2NaOH 

Το άθροισμα των ως άνω αντιδράσεων αποτελεί την κλασσική αντίδραση ELSNER: 
4Au + 8NaCN + O2 + 2H2O  → 4NaAu(CN)2 +  4NaOH 

 
Η συμπλοκοποίηση του χρυσού, όπως προκύπτει από τις παραπάνω αντιδράσεις, 
υποβοηθείται από την παρουσία οξυγόνου. Για το λόγο αυτό στις τέσσερις πρώτες 
δεξαμενές θα γίνεται προσθήκη οξυγόνου. Η εκλεκτική διαλυτοποίηση του 
περιεχόμενου αργύρου γίνεται με αντιδράσεις παρόμοιες με αυτές του χρυσού. Ο 
ενεργός άνθρακας θα προσροφά στην επιφάνειά του τα κυανιούχα σύμπλοκα των 
πολύτιμων μετάλλων, που δημιουργούνται από τις αντιδράσεις εκχύλισης. 
 
Ο συνολικός χρόνος κυάνωσης για πολφό με περιεκτικότητα σε στερεά 50%κ.β., όπως 
προέκυψε από τις σχετικές μεταλλουργικές δοκιμές, θα είναι 20h. 
 
Ο ενεργός άνθρακας, (νέος ή αναγεννημένος), θα προστίθεται στην τελευταία δεξαμενή 
του κυκλώματος και με τη χρήση ειδικών αντλιών θα διακινείται κατ’ αντιρροή προς 
τον πολφό του λειοτριβημένου μεταλλεύματος. Καθημερινά προβλέπεται η τροφοδοσία 
του κυκλώματος εκχύλισης με 7,0t ενεργού άνθρακα. Ο διαλυτοποιημένος χρυσός θα 
απορροφάται σταδιακά από τον ενεργό άνθρακα. Για να μη συμπαρασύρεται ο ενεργός 
άνθρακας από τον υπερχειλίζοντα πολφό, οι δεξαμενές αυτές θα διαθέτουν στα στόμια 
υπερχείλισης ειδικά κόσκινα, που θα συγκρατούν τους κόκκους του άνθρακα και 
συγχρόνως θα επιτρέπουν να διέλθει μόνο ο πολφός του μεταλλεύματος. Ο ενεργός 
άνθρακας μετά την σταδιακή του φόρτιση θα εξέρχεται από την πρώτη δεξαμενή, με 
περιεκτικότητα σε χρυσό και άργυρο της τάξης των 8.000g/t, και στη συνέχεια θα 
οδηγείται στο κύκλωμα της αποφόρτισης, μετά από διαχωρισμό του φέροντος πολφού 
σε δονούμενο κόσκινο όπου και θα υφίσταται επίπλυση με νερό. 
 
Ο απογυμνωμένος από τα πολύτιμα μέταλλα πολφός μεταλλεύματος, που θα εξέρχεται 
από την τελευταία δεξαμενή εκχύλισης, θα διέρχεται από κόσκινο και θα οδηγείται στη 
μονάδα καταστροφής των κυανιόντων του. Στο παραπάνω κόσκινο θα ανακτώνται τα 
λεπτομερή τεμαχίδια ενεργού άνθρακα, που παρασύρονται με τον πολφό. 
 
Η περιοχή των δεξαμενών εκχύλισης θα περιβάλλεται από προστατευτικό τοιχίο, 
ικανού ύψους, για να συγκρατήσει το περιεχόμενο δύο δεξαμενών σε περίπτωση 
ανάγκης. Το δάπεδο θα είναι υδατοστεγανό και κατάλληλα διαμορφωμένο, έτσι ώστε 
τυχόν διαρροές να καταλήγουν σε συλλεκτήρια δεξαμενή και από εκεί με άντληση να 
επιστρέφουν στο κύκλωμα της εκχύλισης. 
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Στον Πίνακα 6.3.2-1 δίνονται οι καταναλώσεις αντιδραστηρίων για το στάδιο της 
κυάνωσης. 
 

Πίνακας 6.3.2-1: Κατανάλωση αντιδραστηρίων σταδίου εκχύλισης 
 

Αντιδραστήριο Κατανάλωση,  
kg/t μεταλλεύματος 

Ασβέστης, CaO 1,75 
Κυανιούχο νάτριο, NaCN 0,60 
Ενεργός άνθρακας 0,05 
Υγρό οξυγόνο 0,34 

 
6.3.2.5. Κύκλωμα κατεργασίας ενεργού άνθρακα 
 
Η αποφόρτιση του ενεργού άνθρακα από τα δεσμευμένα πολύτιμα μέταλλα θα 
διενεργείται σε τρία διαδοχικά στάδια μέσα σε αντίστοιχες κλίνες διαλείποντος έργου 
Ειδικότερα το κύκλωμα κατεργασίας του ενεργού άνθρακα θα περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα στάδια: 
 Όξινη έκπλυση του άνθρακα. 
 Αποφόρτιση του άνθρακα από τα προσροφημένα πολύτιμα μέταλλα, υπό πίεση και 

θερμοκρασία 130°C (κύκλωμα αποφόρτισης). 
 Αναγέννηση του άνθρακα. 
 
Όξινη έκπλυση 
Κατά το πρώτο στάδιο διάρκειας 6h ο φορτισμένος ενεργός άνθρακας μετά την 
έκπλυσή του με νερό θα μεταφέρεται στην κλίνη (κατακόρυφη στήλη) όξινης 
έκπλυσης. Εδώ θα υφίσταται έκπλυση, αρχικά με αραιό διάλυμα υδροχλωρικού οξέος 
προς καθαρισμό της επιφάνειάς του από ρυπαντές, που είναι κυρίως ανθρακικές 
ενώσεις. Στη συνέχεια θα υφίσταται έκπλυση με νερό για την απομάκρυνση των 
προϊόντων της όξινης έκπλυσης και του παραμένοντος όξινου διαλύματος. 
 
Τόσο το όξινο διάλυμα όσο και το νερό έκπλυσης θα αντλούνται στον πυθμένα της 
στήλης έκπλυσης και θα εξέρχονται από την κορυφή και θα οδηγούνται μετά από 
εξουδετέρωση στον πυκνωτή τέλματος. 
 
Ο φορτισμένος άνθρακας από την στήλη έκπλυσης θα μεταφέρεται υδραυλικά στη 
παρακείμενη στήλη αποφόρτισης. 
 
Αποφόρτιση από προσροφημένα πολύτιμα μέταλλα 
Στη στήλη αποφόρτισης, που είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα, ο ενεργός 
άνθρακας θα αποφορτίζεται από τα πολύτιμα μέταλλα, που έχει προσροφήσει, με τη 
συνεχή κυκλοφορία θερμού διαλύματος αποφόρτισης, υπό πίεση και σε θερμοκρασία 
130°C περίπου. Το διάλυμα αποφόρτισης, το οποίο θα δεσμεύει τα κυανιούχα 
σύμπλοκα του χρυσού και του αργύρου, θα συνίσταται από κυανιούχο νάτριο (NaCN) 
και καυστικό νάτριο (NaOH) σε κατ’ όγκο περιεκτικότητες 3,0% και 1,5% αντιστοίχως. 
Το διάλυμα αυτό θα θερμαίνεται με υπέρθερμο ατμό που θα παράγεται από ειδικό 
λέβητα με καύση προπανίου, θα αντλείται στη βάση της στήλης και θα εξέρχεται από 
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την κορυφή της. Ο συνολικός κύκλος αποφόρτισης του ενεργού άνθρακα στις 
παραπάνω κλίνες διαλείποντος έργου θα διαρκεί 12-16h. 
 
Το κυοφορούν διάλυμα από την αποφόρτιση (μεταλλοφόρο), εγκαταλείποντας την 
κλίνη αποφόρτισης, θα ψύχεται κατ’ αντιρροή με το διάλυμα αποφόρτισης σε 
εναλλάκτη θερμότητας. Στη συνέχεια θα προωθείται στο τμήμα της ηλεκτρόλυσης για 
την ανάκτηση των πολυτίμων μετάλλων, που περιέχει. 
 
Στον Πίνακα 6.3.2-2 δίνονται οι καταναλώσεις αντιδραστηρίων των δύο παραπάνω 
σταδίων κατεργασίας του ενεργού άνθρακα: 
 

Πίνακας 6.3.2-2: Κατανάλωση αντιδραστηρίων στο στάδιο αποφόρτισης του 
ενεργού άνθρακα 

 

Αντιδραστήριο 
Κατανάλωση,  

kg/t μεταλλεύματος 
Υδροχλωρικό Οξύ (HCl, 35% κ.β.) 0,38 
Κυανιούχο νάτριο (NaCN) 0,0073 
Καυστικό νάτριο (NaOH) 0,06 

 
Αναγέννηση άνθρακα 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποφόρτισης και την έκπλυση με καθαρό νερό 
ο αποφορτισμένος άνθρακας θα υφίσταται αποστράγγιση και ακολούθως θα 
τροφοδοτείται σε περιστροφική κάμινο, όπου θα θερμαίνεται με καύση υγραερίου 
στους 7500C. Η κατεργασία αυτή απομακρύνει οργανικές ενώσεις, που η παρουσία 
τους ελαττώνει την προσροφητική ικανότητα του άνθρακα. Ο άνθρακας μετά την 
κάμινο, θα ψύχεται σε δεξαμενή με νερό, από την οποία θα αντλείται προς αφύγρανση, 
και ταυτόχρονη απομάκρυνση του λεπτόκοκκου υλικού σε στατικό κόσκινο, για να 
καταλήξει, στη συνέχεια, με βαρύτητα στην τελευταία δεξαμενή του κυκλώματος 
εκχύλισης. Στην παραπάνω δεξαμενή ψύξης θα προστίθεται επίσης και ο νέος ενεργός 
άνθρακας, που απαιτείται για την αναπλήρωση των απωλειών του λόγω απότριψης στο 
κύκλωμα της εκχύλισης. 
 
6.3.2.6. Ηλεκτρανάκτηση χρυσού και τήξη 
 
Η ανάκτηση του χρυσού από το μεταλλοφόρο διάλυμα θα γίνεται σε κελιά 
ηλεκτρόλυσης και θα διενεργείται παράλληλα με την αποφόρτιση του άνθρακα. Εντός 
των ηλεκτρολυτικών κελιών ο χρυσός θα αποτίθεται σε ειδικές καθόδους 
κατασκευασμένες από ατσαλόμαλλο. Το στείρο διάλυμα από το τελευταίο κελί 
ηλεκτρόλυσης θα ανακυκλώνεται στη δεξαμενή διαλύματος αποφόρτισης. 
 
Οι φορτισμένες με τα πολύτιμα μέταλλα κάθοδοι των κελιών θα υφίστανται φρύξη και 
στη συνέχεια θα τήκονται σε επαγωγική κάμινο μαζί με κατάλληλα συλλιπάσματα. Το 
παραγόμενο κράμα χρυσού και αργύρου (DORĖ) θα χυτεύεται σε ράβδους. 
 



ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε. 
Π.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ, Ν. ΕΒΡΟΥ 

ENVECO A.E – ECHMES ΕΠΕ  145 / 259 

6.3.2.7. Μονάδα καταστροφής κυανιόντων 
 
Ο απογυμνωμένος από τα πολύτιμα μέταλλα πολφός μεταλλεύματος, που θα διέρχεται 
από το κόσκινο, που βρίσκεται στην έξοδο του κυκλώματος εκχύλισης θα αντλείται σε 
δύο (2) εν παραλλήλω μηχανικά αναδευόμενες δεξαμενές, όπου θα πραγματοποιείται η 
καταστροφή των κυανιόντων σύμφωνα με τη μέθοδο INCO (SO2 + οξυγόνο). Σημειώ-
νεται ότι κάθε μία από τις δύο αυτές δεξαμενές επαρκεί από μόνη της για την 
κατεργασία της συνολικής ποροχής του απογυμνωμένου πολφού. Η μέθοδος 
επιτυγχάνει την απομάκρυνση τόσο των κυανιόντων όσο και των βαρέων μετάλλων που 
βρίσκονται διαλελυμένα στη υγρή φάση του τέλματος της υδρομεταλλουργικής 
κατεργασίας. 
 
Για την οξείδωση των κυανιόντων θα εισάγεται σε κάθε δεξαμενή διάλυμα μεταδι-
θειώδους νατρίου (Na2S2O5) και θειϊκού χαλκού (CuSO4), ταυτόχρονα με την 
προσθήκη ασβέστη ώστε το pΗ να διατηρείται σε τιμή ~8,5. Οι δεξαμενές θα 
υποβάλλονται σε μηχανική ανάδευση και εμφύσηση οξυγόνου. 
 
Σύμφωνα με την μέθοδο INCO τα τοξικά ελεύθερα κυανιόντα [CN-

F] και τα ασθενή 
σύμπλοκά τους [CN-

WAD], θα οξειδώνονται προς κυανικά [CNO-] από το SO2 (που 
παράγεται από το διάλυμα του Na2S2O5) και το οξυγόνο, υπό την καταλυτική 
παρουσία του χαλκού [CuSO4], σύμφωνα με την αντίδραση:  

CN- + SO2 + O2 + H2O + Cu2+  CNO- + H2SO4 + Cu2+ 
 
Στη συνέχεια τα παραγόμενα κυανικά [CNO-] θα υδρολύονται προς αμμωνία [NH3] και 
διοξείδιο του άνθρακος [CO2], σύμφωνα με την αντίδραση: 

CNO- + 2H2O  ΟΗ- + ΝΗ3 + CO2 
 
Τα κυανιούχα σύμπλοκα του τρισθενούς σιδήρου θα ανάγονται σε σύμπλοκα δισθενούς 
σιδήρου και στη συνέχεια θα καταβυθίζονται ως αδιάλυτες σταθερές σιδηροκυανιούχες 
ενώσεις μετάλλων με το γενικό τύπο Me2Fe(CN)6, όπου Me = Cu, Ni ή Zn. Παρακάτω 
δίνονται οι σχετικές αντιδράσεις: 

2Fe(CN)6
-3 + SO2 + 2H2O  2Fe(CN)6

-4 + 4H+ + SO4
-2 

2Me+2 + Fe(CN)6
-4 + xH2O  Me2Fe(CN)6 xH2O,     όπου Μe = Cu, Ni ή Zn 

 
Τα βαρέα μέταλλα που θα αποδεσμεύονται ως συνέπεια της καταστροφής των 
κυανιούχων ενώσεων και δεν θα απομακρύνονται με την μορφή σιδηροκυανιούχων 
ενώσεων, θα καταβυθίζονται ως υδροξείδια με την προσθήκη ασβέστη. 

Me+2 + 2ΟΗ-  Μe(ΟΗ)2 
 
Η προσθήκη ασβέστη απαιτείται όπως φαίνεται ανωτέρω για την διατήρηση του pH σε 
τιμή ~8,5, λόγω της δημιουργούμενης οξύτητας από την αντίδραση αναγωγής των 
κυανιούχων συμπλοκών του τρισθενούς σιδήρου. 
 
Με τη χρησιμοποίηση της μεθόδου INCO η τελική περιεκτικότητα της υγρής φάσης 
των προς απόθεση αποβλήτων θα είναι λιγότερο από 1ppm συνολικά κυανιόντα (CN- 

TOT), και λιγότερο από 0,5 ppm ασθενή όξινα διιστάμενα κυανιόντα (CN-
WAD). 

Σημειώνεται ότι η τιμή αυτή είναι κατά 100 φορές μικρότερη της συγκέντρωσης των 
50ppm CNWAD που θεωρείται το ανώτατο όριο για την ασφαλή διαβίωση 
αποδημητικών και μη πουλιών.  
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Να σημειωθεί επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/21 σχετικά με την διαχείριση των 
αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας προβλέπει στο άρθρο 14 ότι η οριακή τιμή 
CN-

WAD των προς απόθεση αποβλήτων πρέπει να είναι 10 ppm. H Οδηγία αυτή 
ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία πρόσφατα (ΦΕΚ 2076, Τεύχος Δεύτερο, 25-
09-2009). Στο Έργο του Περάματος συνεπώς η τελική περιεκτικότητα της υγρής 
φάσης CN-

WAD θα είναι 20 φορές μικρότερη αυτής που προβλέπεται στην σχετική 
Ευρωπαϊκή Οδηγία.      
 
Από τη δεξαμενή καταστροφής των κυανιόντων ο πολφός του τέλματος θα μεταφέρεται 
σε πυκνωτή και φιλτρόπρεσσα και στη συνέχεια στην ειδικά διαμορφωμένη 
εγκατάσταση διαχείρισης τελμάτων. 
 
Η κατανάλωση αντιδραστηρίων κατά το στάδιο της καταστροφής των κυανιόντων 
δίνεται στον Πίνακα 6.3.2-3. 
 

 

Πίνακας 6.3.2-3: Κατανάλωση αντιδραστηρίων μονάδας καταστροφής κυανιόντων 

Αντιδραστήριο 
Κατανάλωση,  

kg/t μεταλλεύματος 
Μεταδιθειώδες Νάτριο (Na2S2O5) 0,316 
Θειϊκός Χαλκός [CuSO4.5H2O] 0,052 
Ασβέστης (CaO) 0,08 
Υγρό οξυγόνο 0,82 

 
6.3.3. Διαχείριση τελμάτων κατεργασίας – Περιγραφή εγκαταστάσεων απόθεσης 
 
6.3.3.1. Εισαγωγή 
 
Η προτεινόμενη θέση για την εγκατάσταση απόθεσης τελμάτων καταλαμβάνει την 
περιοχή της λεκάνης απορροής ανατολικού κλάδου του βόρειου τμήματος του 
Παλιορέματος και βρίσκεται σε απόσταση 400m ανατολικά του εργοστασίου 
επεξεργασίας (βλ. Σχήμα 6.1.1-2). Η προμελέτη κατασκευής των αναχωμάτων, έγινε 
από την εταιρία GOLDER ASSOCIATES (UK) Ltd. σε συμφωνία με τα ισχύοντα 
διεθνώς κριτήρια από πλευράς σταθερότητας υπό συνθήκες στατικής και δυναμικής 
φόρτισης. 
 
Η ετήσια παραγωγή του εργοστασίου επεξεργασίας θα είναι 1.200 kt μεταλλεύματος 
και συνολικά 9.378 kt στη διάρκεια των οκτώ ετών λειτουργίας, που με φαινόμενο 
ειδικό 1,6 t/m3, ισοδυναμεί με την παραγωγή 5,9 Mm3 αφυγραμένου τέλματος (filter 
cake) με περιεκτικότητα 85% κ.β. σε στερεά, όταν η αποθηκευτική χωρητικότητα της 
εγκατάστασης απόθεσης, ανέρχεται σε 6,9 Mm3. Για την κατασκευή των αναχωμάτων 
περιμετρικά της εγκατάστασης θα χρησιμοποιηθεί υλικό από δανειοθάλαμο εντός της 
λεκάνης απόθεσης. Ο συνολικός απαιτούμενος όγκος σε υλικά πλήρωσης είναι της 
τάξης των 700.000m3. Εκτός από τα εξωτερικά περιμετρικά αναχώματα θα 
κατασκευασθούν και εσωτερικά αναχώματα για την συγκράτηση του αφυγραμένου 
τέλματος και την ανύψωση της εγκατάστασης πάνω από το υψόμετρο των 195m στο 
οποίο θα φτάσουν τα αρχικά αναχώματα. Για την κατασκευή τους θα χρησιμοποιηθούν 
τα παραγόμενα οξειδωμένα στείρα του μεταλλείου, τα οποία θεωρούνται κατάλληλα 
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από γεωχημική και γεωτεχνική άποψη. Θα χρησιμοποιηθεί η μεγαλύτερη ποσότητα 
εξορυγμένων στείρων, αφού οι απαιτήσεις για την κατασκευή των εν λόγω 
αναχωμάτων συμπιεσμένων με φαινόμενο ειδικό βάρος 2,1t/m3 υπολογίζονται σε 0,72 
Mm3, ενώ ο όγκος των οξειδωμένων στείρων εκμετάλλευσης μη συμπεριλαμβανομένου 
του πτωχού μεταλλεύματος θα ανέλθει σε 1,01Mm3. Το υπόλοιπο των εξορυγμένων 
στείρων θα χρησιμοποιηθεί στις εργασίες ανάπλασης και αποκατάστασης του Έργου.  
 
Το αφυγραμένο τέλμα θα μεταφέρεται στο χώρο απόθεσης με χρήση φορτηγών 
αυτοκινήτων. Η εγκατάσταση θα λειτουργεί για δεκαέξι (16) ώρες ημερησίως, σε δύο 
οκτάωρες βάρδιες και συνεπώς δεν θα εκτελούνται σχετικές εργασίες κατά τη διάρκεια 
της νύχτας.  
 
Σημειώνεται ότι ο σχεδιασμός της εγκατάστασης έχει πραγματοποιηθεί με την αρχή της 
μηδενικής απόρριψης στο περιβάλλον. Οι επιφανειακές απορροές της ευρύτερης 
λεκάνης θα εκτρέπονται εκτός της εγκατάστασης, χωρίς να έρθουν σε επαφή με το 
αφυγραμένο τέλμα απόθεσης. Τα νερά της βροχής καθώς και τα στραγγίσματα εντός 
της εγκατάστασης θα συλλέγονται και θα διοχετεύονται στη λίμνη συλλογής ύδατος 
στα κατάντη του χώρου απόθεσης τελμάτων. Στη συνέχεια το νερό της λίμνης θα 
ανακυκλώνεται στο εργοστάσιο επεξεργασίας, και η περίσσεια θα εξατμίζεται με τη 
βοήθεια ειδικών ψεκαστήρων/εκνεφωτών νερού στην επιφάνεια της εγκατάστασης 
απόθεσης αφυγραμένων τελμάτων. Στο Σχήμα 6.3.3-1 δίνεται η κάτοψη της 
εγκατάστασης. 
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Σχήμα 6.3.3-1: Κάτοψη εγκατάστασης απόθεσης αφυγραμένου τέλματος (filter cake) 

 



ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε. 
Π.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ, Ν. ΕΒΡΟΥ 

ENVECO A.E – ECHMES ΕΠΕ  149 / 259 

6.3.3.2. Κριτήρια και παράμετροι σχεδιασμού 
 
Ο χώρος απόθεσης τελμάτων έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζει την 
περιβαλλοντικά ασφαλή απόθεση των καταλοίπων της παραγωγικής διαδικασίας. Τα 
κριτήρια σχεδιασμού είναι τα ακόλουθα: 
 Μόνιμη και ασφαλή απόθεση όλων των στερεών καταλοίπων της παραγωγικής 

διαδικασίας εντός του χώρου απόθεσης. 
 Ελαχιστοποίηση των διαρροών. 
 Μεγιστοποίηση της πυκνότητας απόθεσης του αφυγραμένου τέλματος με συμπίεσή 

του με χρήση εκσκαπτικών μηχανημάτων. 
 Ελαχιστοποίηση της συσσώρευσης ύδατος στη εγκατάσταση. 
 Ανακύκλωση νερού επιφανειακών απορροών στο εργοστάσιο επεξεργασίας και 

υποβοήθηση της διαδικασίας εξάτμισης με άντληση της περίσσειας νερού σε 
ψεκαστήρες εντός της εγκατάστασης. 

 Σχεδιασμός περιμετρικών αναχωμάτων με βάση τα πιο αυστηρά κριτήρια που έχουν 
θεσπιστεί  για ανάλογες κατασκευές, όπως το μέγιστο δυνατό σεισμικό γεγονός 
(Maximum Credible Earthquake-MCE). 

 Απλοποίηση και αριστοποίηση της λειτουργίας. 
 Αποτελεσματική περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου μετά το τέλος 

λειτουργίας του Έργου. 
 
Παρακάτω δίνονται οι βασικές παράμετροι σχεδιασμού του χώρου απόθεσης: 
 Υλικό κατασκευής περιμετρικών αναχωμάτων από τοπικό δανειοθάλαμο χώρου 

απόθεσης και εσωτερικών αναχωμάτων από οξειδωμένα στείρα μεταλλείου.  
 Μέσος ετήσιος ρυθμός παραγωγής αφυγραμένων τελμάτων 1.200 kt και μέση 

ημερήσια παραγωγή 3.288 t/d. 
 Ωφέλιμη αποθηκευτική χωρητικότητα σχεδιαζόμενης εγκατάστασης 6,9Mm3. 
 Περιεκτικότητα σε στερεά αφυγραμένου τέλματος 85% κ.β. 
 Υδατοπερατότητα αποτιθέμενων στερεών τέλματος κυμαίνεται από 10-8 έως  
      10-9 m/s. 
 
6.3.3.3. Χημική ανάλυση αφυγραμένου τέλματος (filter cake) 
 
Τα στερεά που περιέχονται στον πολφό του τέλματος, όπως έχει προκύψει από τις μέχρι 
τώρα αναλύσεις, αποτελούνται κυρίως από χαλαζία (SiO2) και δευτερευόντως από 
καολινίτη [Al2Si2O5(OH)4].  
 
6.3.3.4. Γεωτεχνικά χαρακτηριστικά χώρου απόθεσης 
 
Στην προτεινόμενη περιοχή απόθεσης τελμάτων διενεργήθηκαν οκτώ ερευνητικές 
γεωτρήσεις αποκλεισμού μεταλλοφορίας, ενώ πραγματοποιήθηκε και περιορισμένη 
γεωτεχνική έρευνα του χώρου θεμελίωσης του κύριου αναχώματος από την εταιρεία 
GOLDER τον Ιούνιο του 2009.  
 
Η γεωτεχνική έρευνα περιλάμβανε οπτική επιθεώρηση του χώρου και διάνοιξη δύο 
δοκιμαστικών οπών. Η περιοχή αποτελείται σχεδόν στο σύνολό της από χλωριτικούς 
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σχιστόλιθους μέτριας αντοχής με ελαφριά φαινόμενα διάβρωσης κυρίως στα πρανή της 
λεκάνης. Οι σχιστόλιθοι επικαλύπτονται κατά τόπους από λεπτά στρώματα φυτικής γης 
πάχους 50-300mm, που φτάνει μέχρι και 1,5m στα κατώτερα μέρη της κοιλάδας. 
 
Με βάση τα αποτελέσματα της των ερευνητικών γεωτρήσεων, αλλά και της οπτικής 
επιθεώρησης του χώρου δεν τίθεται θέμα ευστάθειας για τα περιμετρικά αναχώματα 
του χώρου απόθεσης, αφού θα εδράζονται σε συμπαγείς ικανοποιητικής αντοχής 
σχιστόλιθους. 
 
Κατά το στάδιο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων προβλέπεται η εκπόνηση 
λεπτομερούς γεωτεχνικής και γεωχημικής μελέτης για την αξιολόγηση των 
σχιστολίθων που συναντώνται στην περιοχή και που θα αποτελέσουν το υλικό 
κατασκευής των αναχωμάτων. 
 
6.3.3.5. Σχεδιασμός της εγκατάστασης διαχείρισης τελμάτων 
 
Η συνολική επιφάνεια της περιοχής κατάληψης που αντιστοιχεί στην προτεινόμενη 
θέση της εγκατάστασης διαχείρισης αφυγραμένου τέλματος συμπεριλαμβανομένων και 
των αναχωμάτων είναι 321στρ. (347στρ. με τις δυο λίμνες ανάντι και κατάντι), ενώ 
στην τελική της διαμόρφωση η εγκατάσταση θα φτάσει σε ύψος τα 70m από το δάπεδο 
της λεκάνης. Το ανώτερο της τμήμα θα βρίσκεται σε υψόμετρο 235m α.ε.θ., και θα 
καταλαμβάνει έκταση 103στρ. 
 
Τα αφυγραμένα τέλματα κατεργασίας (filter cake) θα είναι απολύτως απομονωμένα 
από το περιβάλλοντα χώρο μέσω της δημιουργίας αναχωμάτων, που θα οριοθετούν και 
την περίμετρο της εγκατάστασης. Το σχήμα της εγκατάστασης διαχείρισης τελμάτων 
θα είναι περίπου τριγωνικό (βλ. Σχήμα 6.3.3-1) και τα όριά της θα διαμορφώνονται 
από: 
 Το κατάντη ανάχωμα που θα βρίσκεται στο νότιο τμήμα της εγκατάστασης. 
 Το ανάντη ανάχωμα που θα διαμορφώνει το βόρειο όριο της εγκατάστασης μαζί με 

τα βορειοδυτικά και βορειοανατολικά κεκλιμένα προσπέλασης στη στέψη του 
αναχώματος. 

 Το ανατολικό ανάχωμα με το κεκλιμένο προσπέλασης. 
 Τα δυτικό ανάχωμα με το κεκλιμένο προσπέλασης. 
 
Για να περιοριστούν οι διαρροές από την εγκατάσταση διαχείρισης αφυγραμένων 
τελμάτων, η επιφάνεια απόθεσης και εκείνη της λίμνης συλλογής ύδατος θα 
επιστρωθούν με γεωμεμβράνη με HDPE (High Density PolyEthylene) πάχους 1,5mm, 
που θα τοποθετηθεί πάνω σε γεωσυνθετική αργιλική επίστρωση BENTOFIX ή 
παρόμοιου τύπου πολύ χαμηλής διαπερατότητας (1x10-10m/s) και από κοινού θα 
αποτελέσουν ένα σύνθετο σύστημα στεγανοποίησης. 
 
Για τη μείωση των διαρροών προς τη στεγανοποιητική επίστρωση, θα κατασκευαστεί 
σύστημα αποστράγγισης πάνω από τη γεωμεμβράνη. Τα στραγγίσματα θα συλλέγονται 
και θα διοχετεύονται στη λίμνη συλλογής ύδατος. Για τον περιορισμό της εισροής 
επιφανειακών απορροών ο χώρος απόθεσης θα περιβάλλεται από περιμετρικές τάφρους 
συλλογής των επιφανειακών απορροών. Το νερό που θα συλλέγεται στις τάφρους θα 
εκτρέπεται σε υφιστάμενα ρέματα περιοδικής ροής. Επίσης ένα ανάχωμα ανάσχεσης 
επιφανειακών απορροών στο βόρειο τμήμα της εγκατάστασης θα συλλέγει τις 
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επιφανειακές απορροές από τα ανάντη της εγκατάστασης και μέσω υπόγειου οχετού θα 
τις εκτρέπει στα κατάντη της εγκατάστασης, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα απορροής 
τους ανάλογα με τις επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες είτε εντός της λίμνης 
συλλογής ύδατος για την αξιοποίησή τους ως νερού επεξεργασίας είτε στο υπάρχον 
κατάντη της εγκατάστασης ρέμα. Οι επιφανειακές απορροές εντός της λεκάνης 
απόθεσης θα συλλέγονται από περιμετρική τάφρο και θα διοχετεύονται στη λίμνη 
συλλογής ύδατος στα κατάντη της εγκατάστασης. 
 
6.3.3.5.1. Αναχώματα 
 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί η συγκράτηση των τελμάτων κατεργασίας εξασφαλίζεται 
μέσω της δημιουργίας αναχωμάτων περιμετρικά της εγκατάστασης. Η κάτοψη και οι 
σχηματικές τομές των αναχωμάτων παρουσιάζονται στα Σχήματα 6.3.3-1, 6.3.3-2 και 
6.3.3-3.  
 
Κατάντη (νότιο) ανάχωμα 
Το κύριο ανάχωμα κατάντη της εγκατάστασης θα κατασκευασθεί σε δύο στάδια με τη 
μέθοδο της ανύψωσης προς τα κατάντη μέχρι τελικού υψομέτρου 195m από το επίπεδο 
της θάλασσας. Στην τελική του ανάπτυξη θα έχει ύψος 40m και πλάτος στέψης 10m. 
Στη πρώτη φάση κατασκευής του θα φτάσει μέχρι το υψόμετρο των 190m 
εξασφαλίζοντας αποθηκευτική ικανότητα 1,2Mm3 και διάρκεια 20 μηνών περίπου 
λειτουργίας της εγκατάστασης. Στο δεύτερο στάδιο κατασκευής του θα ανέλθει μέχρι 
το υψόμετρο των 195m και θα έχει σωρευτική χωρητικότητα από αρχή λειτουργίας 
1,8Mm3 και συνολική διάρκεια λειτουργίας 30 μήνες. 
 
Η κλίση της κατάντη πλευράς του αναχώματος θα είναι 2Η:1V για το τμήμα μεταξύ 
των υψομέτρων 175 και 195m, καθώς και το τμήμα κάτω από τα 175m. Στο υψόμετρο 
των 175m θα δημιουργηθεί αναβαθμίδα πλάτους 10m, διαμορφώνοντας την τελική 
κλίση του πρανούς σε 2,5Η:1V. Η ανάντη πλευρά του αναχώματος έχει σχεδιαστεί με 
κλίση 2,5Η:1V και στο υψόμετρο των 190m θα παρεμβάλλεται αναβαθμίδα πλάτους 
5m (1ο στάδιο ανύψωσης), η οποία θα διευκολύνει την αγκύρωση της γεωμεμβράνης 
στεγανοποίησης. Ένα εσωτερικό προστατευτικό στρώμα από χαλίκι και άμμο πάχους 
3m θα τοποθετηθεί στην ανάντη πλευρά του αναχώματος, διαμορφώνοντας το 
υπόστρωμα για την τοποθέτηση της στεγανοποιητικής επίστρωσης. Τυχόν διαρροές από 
τη στεγανοποιητική επίστρωση θα καταλήγουν διά βαρύτητας στο πόδι του 
αναχώματος και από εκεί θα διοχετεύονται στη λίμνη συλλογής ύδατος. 
 
Το υλικό κατασκευής του θα προέλθει από δανειοθάλαμο εντός της περιοχής απόθεσης, 
η οποία αποτελείται από σχιστόλιθους μέτριας αντοχής. Η φυτική γη, όπου υπάρχει 
στην επιφάνεια της εγκατάστασης διαχείρισης τελμάτων, θα απομακρυνθεί με μηχανική 
άρωση και θα αποτεθεί προσωρινά στα νοτιοδυτικά της εγκατάστασης (βλ. Σχήμα 
6.3.3-1) . Μετά την παύση λειτουργίας του Έργου θα χρησιμοποιηθεί στην 
περιβαλλοντική αποκατάστασης των εγκαταστάσεων.  
 
Ανάντη (βόρειο) ανάχωμα 
Ένα μικρότερο ανάχωμα θα κατασκευασθεί ανάντη στο βόρειο τμήμα της λεκάνης 
απόθεσης τελμάτων. Το ανάχωμα αυτό θα κατασκευαστεί μέχρι το υψόμετρο των 
195m, με ύψος 15m και πλάτος στέψης 10m. Ο συνολικός απαιτούμενος όγκος για την 
κατασκευή του εν λόγω αναχώματος υπολογίζεται σε 27.500m3 και θα προέλθει από 
δανειοθάλαμο εντός της περιοχής απόθεσης. 
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Η κλίση της ανάντη πλευράς του αναχώματος θα είναι 2,5Η:1V και της κατάντη 
2Η:1V. Στην ανάντη πλευρά θα τοποθετηθεί, όμοια με το νότιο ανάχωμα, εσωτερικό 
προστατευτικό στρώμα από χαλίκι και άμμο πάχους 3m. 
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Σχήμα 6.3.3-2: Λεπτομέρειες κατασκευής χώρου απόθεσης αφυγραμένων τελμάτων (α) 
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Σχήμα 6.3.3-3: Λεπτομέρειες κατασκευής χώρου απόθεσης αφυγραμένων τελμάτων (β) 
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Το βόρειο τμήμα της εγκατάστασης περιλαμβάνει και τα βορειοδυτικά και 
βορειοανατολικά κεκλιμένα προσπέλασης, που ενώνουν το ανάντη ανάχωμα με τα 
δυτικά και ανατολικά όρια του χώρου απόθεσης τελμάτων. Τα κεκλιμένα θα 
κατασκευασθούν με κλίση 2Η:1V, θα έχουν ύψος μικρότερο των 5m και το υλικό 
πλήρωσης θα προέρχεται επίσης από δανειοθάλαμο εντός της περιοχής απόθεσης. 
 
Δυτικό ανάχωμα 
Το δυτικό τμήμα της εγκατάστασης οριοθετείται από το δυτικό ανάχωμα, το οποίο θα 
κατασκευασθεί σε υψόμετρο 225m και το δυτικό κεκλιμένο σε υψόμετρο μεταξύ 195 
και 225m. Το ύψος τους θα είναι 15 και 10m αντίστοιχα και η κλίση τους 2Η:1V, ενώ 
ο απαιτούμενος όγκος υλικών για την κατασκευή τους υπολογίζεται σε 132.000m3 και 
θα προέλθει επίσης από δανειοθάλαμο εντός της περιοχής απόθεσης 
 
Ανατολικό ανάχωμα 
Το ανατολικό τμήμα της εγκατάστασης οριοθετείται από το ανατολικό ανάχωμα σε 
υψόμετρο 195m και το ανατολικό κεκλιμένο σε υψόμετρο μεταξύ 195 και 235m. To 
ύψος τους είναι 10m ενώ για την κατασκευή του κεκλιμένου θα απαιτηθούν 89.000m3, 
από τα οποία περίπου 20.000m3 θα αποτελούνται από ασβεστούχους χλωριτικούς 
σχιστόλιθους, που συναντώνται στον προτεινόμενο χώρο της λίμνης συλλογής υδάτων, 
και που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή της κατάντη πλευράς του αναχώματος. 
Ο απαιτούμενος όγκος για την κατασκευή του αναχώματος έχει συνυπολογιστεί στις 
ποσότητες κατασκευής του κατάντη αναχώματος, με το οποίο και ενώνεται. Η κλίση 
της ανάντη πλευράς του αναχώματος θα είναι 2Η:1V και της κατάντη 3Η:2V, 
 
Ανάχωμα ανάσχεσης επιφανειακών απορροών 
Το ανάχωμα ύψους 7m θα κατασκευασθεί μέχρι υψομέτρου 190m και θα έχει πλάτος 
στέψης 5m. Η κατασκευή του θα πραγματοποιηθεί από τους χλωριτικούς σχιστόλιθους 
της περιοχής απόθεσης και θα αποσκοπεί στην ελεγχόμενη παροχέτευση των 
επιφανειακών απορροών από τα ανάντη της εγκατάστασης. Τα καθαρά νερά θα 
συλλέγονται στο ανάχωμα και μέσω ενός υπόγειου οχετού που θα διαπερνά την 
εγκατάσταση θα καταλήγουν στο υπάρχον ρέμα κατάντη της εγκατάστασης  
 
Λίμνη συλλογής υδάτων 
Η λίμνη συλλογής υδάτων θα βρίσκεται στον πόδα του νότιου αναχώματος της 
εγκατάστασης (βλ. Σχήμα 6.3.3-1) και θα παρέχει συνολική αποθηκευτική ικανότητα 
150.000m3. Στον χώρο αυτό, που θα στεγανοποιηθεί με στρώμα αργίλου και 
γεωμεμβράνη κατά τα πρότυπα του χώρου απόθεσης αφυγραμένων τελμάτων, θα 
εκτρέπονται οι επιφανειακές απορροές και τα στραγγίσματα του αφυγραμένου 
τέλματος, καθώς επίσης και οι επιφανειακές απορροές από το χώρου του μεταλλείου 
και του εργοστασίου επεξεργασίας. Τα νερά που θα συλλέγονται στη λίμνη θα 
ανακυκλώνονται εν μέρει στο εργοστάσιο, ενώ η περίσσεια θα αντλείται προς σε 
ψεκαστήρες στην επιφάνεια της εγκατάστασης. 
 
Για τη συγκράτηση του νερού θα κατασκευασθεί κατάντη ανάχωμα μέχρι το υψόμετρο 
145m, με συνολικό ύψος 30m. 
 
6.3.3.5.2. Στάδια κατασκευής αναχωμάτων 
 
Η κατασκευή των αναχωμάτων θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο 
θα κατασκευασθούν το βόρειο, ανατολικό και δυτικό ανάχωμα, καθώς και το νότιο 
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μέχρι υψομέτρου 190m. Στο δεύτερο στάδιο θα γίνει η ανύψωση του νότιου 
αναχώματος μέχρι το υψόμετρο των 195m. Στον Πίνακα 6.3.3-1 δίνονται τα κύρια 
χαρακτηριστικά του νότιου αναχώματος, καθώς και ο υπολογισμός των απαιτούμενων 
όγκων για την κατασκευή του 
 

Πίνακας 6.3.3-1: Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά νότιου αναχώματος 
 1ο στάδιο 2ο στάδιο 
Υψόμετρο αναχώματος +190,0m +195,0m 
Υψόμετρο αφυγραμένου τέλματος +189,5m 194,5m 
Ύψος αναχώματος 35,0m 40,0m 
Συνολικός όγκος υλικών πλήρωσης 350.000m3 430.000m3 
Αποθηκευτικός όγκος από έναρξη λειτουργίας  1,20Mm3 1,80Mm3 
Συνολικός χρόνος λειτουργίας από έναρξη λειτουργίας 20 μήνες 30 μήνες 

 
Το υλικό για την κατασκευή των αναχωμάτων και δρόμων προσπέλασης στη λεκάνη θα 
προέλθει από δανειοθάλαμο εντός της λεκάνης απόθεσης με βάθος 5 έως 10m κάτω 
από την επιφάνεια του εδάφους. Ο συνολικός απαιτούμενος όγκος ανέρχεται σε 
430.000m3 για το κατάντη ανάχωμα και 221.000m3 για τα υπόλοιπα αναχώματα 
περιμετρικά της λεκάνης. Για την εξόρυξη του υλικού κατασκευής θα γίνει χρήση 
εκρηκτικών. 
 
Οι απαιτούμενοι όγκοι σε υλικά κατασκευής για τα υπόλοιπα αναχώματα και κεκλιμένα 
προσπέλασης συμπεριλαμβανομένων εκείνων της λίμνης συλλογής ύδατος παρουσιά-
ζονται στον Πίνακα 6.3.3-2.  
 

Πίνακας 6.3.3-2: Απαιτούμενοι όγκοι για την κατασκευή υπολοίπων  
χωματουργικών έργων  

 Όγκος (m3) 
Ανάντη ανάχωμα 27.500 
ΒΑ και ΒΔ κεκλιμένο 60.000 
Δυτικό ανάχωμα και κεκλιμένο 132.000 
Ανατολικό κεκλιμένο 89.000 
Λίμνη συλλογής ύδατος (κατάντη ανάχωμα) 78.000 
Ανάχωμα ανάσχεσης 7.000 
Σύνολο 306.000 

 
Σημειώνεται ότι ο όγκος υλικών πλήρωσης του ανατολικού αναχώματος έχει 
συνυπολογιστεί στον όγκο πλήρωσης του κατάντη αναχώματος (νότιου) με τον οποίο 
συνενώνεται. Οι παραπάνω όγκοι αναφέρονται σε σχιστολίθους της λεκάνης, εκτός από 
20.000m3 του ανατολικού κεκλιμένου προσπέλασης, που θα προέλθουν από δανειο-
θάλαμο εντός της περιοχής δημιουργίας της λίμνης συλλογής υδάτων, που θα 
αποτελούνται από ασβεστούχους χλωριτικούς σχιστόλιθους. 
 
Η φυτική γη που καλύπτει τμήματα της επιφάνειας της λεκάνης απόθεσης τελμάτων και 
του εργοστασίου θα απομακρυνθεί με μηχανική άροση και θα αποτεθεί προσωρινά σε 
χώρο νοτιοδυτικά της λεκάνης (βλ. Σχήμα 6.3.3-1). Μετά την παύση λειτουργίας του 
Έργου θα χρησιμοποιηθεί στην περιβαλλοντική αποκατάσταση των εγκαταστάσεων του 
Έργου. 
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6.3.3.5.3. Μελέτη σταθερότητας 
 
Η ανάλυση της σταθερότητας για τα αναχώματα έγινε σύμφωνα με το πρόγραμμα 
SLOPE/W και τη μέθοδο BISHOP Κυκλικής Αστοχίας (Bishop’s circular failure 
method). Το πρόγραμμα προσδιορίζει το συντελεστή ασφάλειας χρησιμοποιώντας την 
οριακή θεωρία της ισορροπίας (limited equilibrium theory). Πραγματοποιήθηκε 
στατική και ψευδοστατική ανάλυση της ευστάθειας των αναχωμάτων. 
 
Για το σχεδιασμό κατά τη διάρκεια λειτουργίας του χώρου απόθεσης αφυγραμένων 
τελμάτων ελήφθη υπ’ όψη σεισμική επιτάχυνση 0,12g, η οποία αντιστοιχεί σε εμφάνιση 
σεισμικού γεγονότος με συχνότητα 500 ετών. Η πιθανότητα να συμβεί ένα μεγαλύτερο 
σεισμικό γεγονός κατά το στάδιο λειτουργίας είναι περίπου 4%. Αυτές οι τιμές είναι 
χαμηλότερες απ’ αυτές που ορίζει ο Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (ο οποίος 
προβλέπει πιθανότητα υπέρβασης 10% για κτίρια). Για το στάδιο κλεισίματος του 
Έργου έχει ληφθεί σεισμική επιτάχυνση 0,22g, που αντιστοιχεί και στο μέγιστο δυνατό 
σεισμικό γεγονός (Maximum Credible Earthquake) με συχνότητα εμφάνισης 10.000 
ετών. 
 
6.3.3.5.4. Στεγανοποιητική επίστρωση 
 
Ο χώρος απόθεσης τελμάτων, καθώς και ο χώρος της λίμνης συλλογής υδάτων θα 
στεγανοποιηθούν για την αποφυγή των διαρροών με σύνθετη στεγανοποιητική 
επίστρωση, που θα συνίσταται από χαμηλής διαπερατότητας γεωμεμβράνη πάνω σε 
γεωσυνθετική μπεντονιτική μεμβράνη. 
 
Γεωσυνθετική αργιλική επίστρωση 
Θα τοποθετηθεί γεωσυνθετική αργιλική επίστρωση BENTOFIX ή παρόμοιου τύπου, 
αποτελούμενη από νατριούχο μπεντονίτη εγκιβωτισμένο σε γεωύφασμα, πολύ χαμηλής 
διαπερατότητας της τάξης των 1x10-10m/s. 
 
Γεωμεμβράνη 
Θα τοποθετηθεί γεωμεμβράνη με HDPE πάνω από στη γεωσυνθετική αργιλική 
επίστρωση, καταλλήλως αγκυρωμένη περιμετρικά της επιφάνειας απόθεσης και κατά 
μήκος της εκάστοτε στέψης των αναχωμάτων. 
 
6.3.3.5.5. Υπερκείμενο σύστημα αποστράγγισης 
 
Το υπερκείμενο σύστημα αποστράγγισης θα τοποθετηθεί πάνω από τη γεωμεμβράνη 
στην επιφάνεια απόθεσης (βλ. Σχήμα 6.3.3-1) με στόχο τη μείωση των διαρροών στη 
στεγανοποιητική επίστρωση και στην υποβοήθηση της στερεοποίησης του 
αφυγραμένου τέλματος (filter cake). 
 
Το σύστημα αυτό θα αποτελείται από ένα κεντρικό διάτρητο αγωγό HDPE PN 24 
διαμέτρου 450mm αρχικά και στη συνέχεια 600mm, τυλιγμένο σε γεωύφασμα και 
ενσωματωμένο σε κόκκωδες υλικό. Ο κεντρικός αγωγός θα τροφοδοτείται από μία 
σειρά αγωγών όμοιας κατασκευής και διαμέτρου 300mm. Ο κεντρικός αγωγός καθώς 
και τα πλευρικά δίκτυα τροφοδοσίας του μετά την επικάλυψή τους με αδρανές πορώδες 
υλικό θα χρησιμοποιούνται και ως οδοί κυκλοφορίας των φορτηγών και άλλων 
μηχανημάτων εντός της εγκατάστασης. 
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Το νερό που θα συλλέγεται από το σύστημα αποστράγγισης θα συγκεντρώνεται στο 
νότιο τμήμα της λεκάνης διαχείρισης τελμάτων και μέσω ενός αγωγού διαμέτρου 
600mm, που θα κατασκευασθεί στο νότιο ανάχωμα, θα διοχετεύεται στη λίμνη 
συλλογής ύδατος. 
 
6.3.3.5.6. Ανάντη περιμετρική τάφρος συλλογής επιφανειακών απορροών 
 
Οι επιφανειακές απορροές της ανάντη περιοχής του χώρου απόθεσης αφυγραμένου 
τέλματος θα συλλέγονται από τάφρο, που θα κατασκευασθεί περιμετρικά της 
εγκατάστασης και θα αποτελείται από δύο διάτρητους αγωγούς ID HDPE 16PN 
εγκιβωτισμένους σε χαλίκι. Τα νερά θα συλλέγονται, ακολουθώντας τη φυσική κλίση 
του αναγλύφου, σε δύο σημεία στο βόρειο και νότιο ανάχωμα της λεκάνης και από εκεί 
μέσω ενός συγκεντρωτικού σωλήνα θα διοχετεύονται στο υπερκείμενο σύστημα 
αποστράγγισης (βλ. Ενότητα 6.3.3.5.5.) 
 
6.3.3.5.7. Υποκείμενο σύστημα αποστράγγισης 
 
Κατά τη διάρκεια κατασκευής της λεκάνης απόθεσης αφυγραμένων τελμάτων θα 
αξιολογηθεί η ανάγκη κατασκευής ενός υποκείμενου της στεγανοποιητικής επίστρωσης 
αποστραγγιστικού συστήματος. Με τον τρόπο αυτό κατά τη διάρκεια της κατα-
σκευαστικής περιόδου και κατά το πρώτο διάστημα λειτουργίας της εγκατάστασης το 
εν λόγω σύστημα αποστράγγισης θα περιορίσει την αύξηση της υδροστατικής πίεσης 
από την εκροή νερών από τυχόν εποχιακές πηγές, προστατεύοντας έτσι την 
στεγανοποιητική επίστρωση του πυθμένα. Κατά την υπόλοιπη περίοδο λειτουργίας του 
Έργου δεν θα υφίσταται παρόμοιος κίνδυνος καθώς η πίεση που θα ασκείται στη 
στεγανοποιητική επίστρωση από τα ίδια τα τέλματα θα είναι σαφώς μεγαλύτερη από 
εκείνη των νερών των εποχιακών πηγών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στη φάση αυτή 
του Έργου δεν έχουν εντοπισθεί τελμάτων εποχιακές πηγές στο χώρο απόθεσης, 
παρόλα αυτά έχει προβλεφθεί στο σχεδιασμό του έργου το υποκείμενο σύστημα 
αποστράγγισης, για λόγους συντηρητικής προσέγγισης.  
 
6.3.3.5.8. Ανύψωση εγκατάστασης 
 
Το αφυγραμένο τέλμα θα μεταφέρεται από το εργοστάσιο εμπλουτισμού με χρήση 
φορτηγών αυτοκινήτων (δυναμικότητας 40t) και θα αποτίθεται στην εγκατάσταση, 
όπου θα διασκορπίζεται και θα συμπιέζεται με τη βοήθεια προωθητή γαιών (bull dozer). 
Για την τοποθέτηση του αφυγραμένου τέλματος (filter cake) μετά τα 195m προβλέπεται 
η δημιουργία εσωτερικών αναχωμάτων, χρησιμοποιώντας ως υλικό κατασκευής 
μεταλλευτικά οξειδωμένα στείρα. Τα αναχώματα θα κατασκευάζονται σε δύο στάδια, 
θα έχουν ύψος 5m και θα διαμορφώνουν ένα περιμετρικό σύστημα συγκράτησης του 
αφυγραμένου τέλματος (filter cake). Προβλέπεται η κατασκευή 8 αναχωμάτων, με τα 
οποία θα επιτευχθεί η ανύψωση της εγκατάστασης από τα 195m στα 235m. Στον 
Πίνακα 6.3.3-3 παρουσιάζονται οι απαιτούμενοι όγκοι για την κατασκευή, καθώς και 
τεχνικά χαρακτηριστικά των εν λόγω αναχωμάτων. 
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Πίνακας 6.3.3-3: Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά εσωτερικών αναχωμάτων 
 

Υψόμετρο 
αναχώματος 

Εμβαδό 
(m) 

Απαιτούμενος όγκος 
μετ/κών στείρων μικρών 

αναχωμάτων (m3) 

Όγκος 
filter cake 

(m3) 

Χρόνος 
λειτουργίας 

(μήνες) 
195-200 141.844 52.520 719.018 11 
200-205 150.092 62.530 737.213 11 
205-210 151.986 72.475 732.715 12 
210-215 149.095 81.705 730.986 12 
215-220 140.320 88.790 684.637 12 
220-225 121.442 162.070 541.767 11 
225-230 101.970 104.260 493.562 7 
230-235 84.214 98.540 406.213 6 
Σύνολο  0,72Mm3 5,05 Mm3 82 

 
Σημειώνεται ότι στους παραπάνω αποθηκευτικούς όγκους αφυγραμένου τέλματος θα 
πρέπει να προστεθεί και ο όγκος κάτω από το υψόμετρο των 195m, που ισοδυναμεί με 
1,8Mm3 υλικού και 30 μήνες διάρκεια λειτουργίας της εγκατάστασης. Συνεπώς η 
συνολική αποθηκευτική χωρητικότητα της λεκάνης απόθεσης ανέρχεται σε 6,9 Mm3 
(δηλ. 1,8+5,1=6,9), όταν με το πρόγραμμα παραγωγής προβλέπεται να παραχθούν μόνο 
5,9 Mm3, δηλαδή ο σχεδιασμός της εγκατάστασης έχει γίνει με συντελεστή ασφαλείας 
1,17.  
 
Τα αναχώματα θα έχουν πλάτος 5m εκτός από το υψόμετρο των 225m, όπου το πλάτος 
θα είναι 10m. Τα αναχώματα θα κατασκευάζονται με κλίση 2:1, ενώ η συνολική κλίση 
του πρανούς θα είναι 3:1. Η ετήσια παραγωγή μεταλλευτικών στείρων χωρίς το πτωχό 
μετάλλευμα, καθώς και οι όγκοι για φαινόμενο ειδικό βάρος συμπίεσης 2,1t/m3 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.3.3-4. 
 

Πίνακας 6.3.3-4: Ετήσια παραγωγή οξειδωμένων στείρων 
Έτος Οξειδωμένα στείρα (t) Οξειδωμένα στείρα (m3) 

1 119.257 56.789 
2 214.461 102.124 
3 369.477 175.941 
4 449.679 214.133 
5 419.333 199.682 
6 291.588 138.851 
7 178.386 84.946 
8 241.537 115.018 

Σύνολο 2.283.718 1.087.485 
 
Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι ο συνολικός όγκος των οξειδωμένων στείρων 
που θα παραχθούν από το μεταλλείο είναι 1,01Mm3. Για την κατασκευή των 
αναχωμάτων εντός της λεκάνης απόθεσης τελμάτων θα απαιτηθούν 0,72Mm3 υλικού 
οξειδωμένων στείρων μετά από 18 μήνες από την έναρξη λειτουργίας της 
εγκατάστασης, όταν το αποτιθέμενο αφυγραμένο τέλμα θα έχει φτάσει το υψόμετρο 
των 194m.  
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6.3.3.5.9. Τοποθέτηση αφυγραμένου τέλματος στη λεκάνη απόθεσης 
 
Το αφυγραμένο τέλμα θα μεταφέρεται με φορτηγά αυτοκίνητα δυναμικότητας 40t 
(ωφέλιμου φορτίου 30t) στο χώρο απόθεσης. Υπολογίζεται η πραγματοποίηση περίπου 
εννέα (9) δρομολογίων ανά ώρα. Η πρόσβαση στο εσωτερικό της λεκάνης θα 
εξασφαλίζεται με τη δημιουργία εσωτερικών δρόμων προσπέλασης. Μετά την απόθεση 
του το υλικό θα διασκορπίζεται και θα συμπιέζεται με χρήση προωθητή γαιών (bull 
dozer). Η λειτουργία θα είναι σε δύο βάρδιες (16 ώρες), δηλαδή η εγκατάσταση δε θα 
λειτουργεί κατά τη διάρκεια της νύχτας. Για το λόγο αυτό προβλέπεται η κατασκευή 
ειδικού χώρου αποθήκευσης στο εργοστάσιο για την αποθήκευση 1.200t αφυγραμένου 
τέλματος (filter cake), που παράγεται κατά τη διάρκεια της νυχτερινής λειτουργίας του 
εργοστασίου. 
 
6.3.3.5.10. Έλεγχοι και παρακολούθηση του Έργου 
 
Για την επιβεβαίωση των κριτηρίων σχεδιασμού, τον έλεγχο της ποιότητας των 
εργασιών και τη διασφάλιση της ικανοποιητικής λειτουργίας του έργου προβλέπεται η 
λήψη των ακόλουθων μέτρων κατά την διάρκεια και μετά τα στάδια κατασκευής του: 
 Παρακολούθηση, δειγματοληψία και εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών για τον 

προσδιορισμό της καταλληλότητας των χρησιμοποιούμενων υλικών. 
 Ποιοτικός έλεγχος για να διασφαλιστεί ότι τα υλικά θα τοποθετούνται όπως 

προβλέπεται από το πρόγραμμα εκτέλεσης των εργασιών και θα έχουν την 
κατάλληλη κοκκομετρία, υγρασία, πυκνότητα και διαπερατότητα. 

 Όρυξη γεωτρήσεων κατάντη της εγκατάστασης απόθεσης αφυγραμένου τέλματος 
για την παρακολούθηση του pH, της αγωγιμότητας και άλλων παραμέτρων 
ποιότητας των υπόγειων νερών. 

 Συστηματική παρακολούθηση της ευστάθειας των αναχωμάτων. 
 
Για γεωτεχνικούς και περιβαλλοντικούς λόγους, η συστηματική παρακολούθηση των 
παραπάνω μεταβλητών θα συνεχιστεί και μετά την παύση της λειτουργίας της 
εγκατάστασης, για διάστημα, που θα καθοριστεί στα πλαίσια της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 
 
6.3.4. Περιβαλλοντικός χαρακτηρισμός καταλοίπων παραγωγικής διαδικασίας 
 
Για τον περιβαλλοντικό χαρακτηρισμό του μεταλλεύματος και των μεταλλευτικών 
στείρων απεστάλησαν στο Εργαστήριο Μεταλλουργίας του Ε.Μ.Π δείγματα από 
γεωτρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή ανάπτυξης του μεταλλείου. Η 
σχετική Τεχνική Έκθεση με τίτλο «Περιβαλλοντικός χαρακτηρισμός μεταλλευτικών 
δειγμάτων» παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ. Ειδικότερα απεστάλησαν τέσσερα (4) 
δείγματα μεταλλεύματος, είκοσι (20) δείγματα οξειδωμένων στείρων και δέκα (10) 
δείγματα θειούχων στείρων. 
  
Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τον χαρακτηρισμό των δειγμάτων περιελάμβανε 
την πραγματοποίηση αναγνωρισμένων τεχνικών και μεθόδων που χρησιμοποιούνται 
διεθνώς για τον γεωχημικό χαρακτηρισμό απορριμμάτων και πιο συγκεκριμένα: 
 Χημική ανάλυση στο μετάλλευμα και τα θειούχα στείρα. 
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 Δοκιμές προσδιορισμού του δυναμικού γένεσης όξινης απορροής.(ABA, NAG) στο 
μετάλλευμα και τα θειούχα στείρα. 

 Πρότυπες δοκιμές εκπλυσιμότητας (κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12457.02) σε όλα 
τα δείγματα. 

 
Για τον προσδιορισμό του δυναμικού γένεσης όξινης απορροής εφαρμόστηκαν δύο 
στατικές δοκιμές η ABA (Acid Base Accounting) και η NAG (Net Acid Generation). 
 
Στη δοκιμή ΑΒΑ προσδιορίζονται: 
• Το Μέγιστο Δυναμικό Οξύτητας, MAP (Maximum Acid Potential), που αντιστοιχεί 

στην περιεκτικότητα του δείγματος σε θειούχο θείο (S2-) και εκφράζεται σε kg 
CaCO3/t υλικού σύμφωνα με την αντίδραση οξείδωσης του σιδηροπυρίτη. 

• Το Δυναμικό Εξουδετέρωσης, NP (Neutralising Potential), που προσδιορίζεται με 
όξινη προσβολή του δείγματος με περίσσεια υδροχλωρικού οξέως και εκφράζεται 
επίσης σε kg CaCO3/t υλικού  

• Το Καθαρό Δυναμικό Εξουδετέρωσης, NNP (Net Neutralization Potential), που 
προσδιορίζεται υπολογιστικά από τη διαφορά: 

NΝP = NP - MAP 
Στη δοκιμή NAG προσδιορίζεται άμεσα το δυναμικό παραγωγής οξύτητας του 
δείγματος. 
• Ο προσδιορισμός γίνεται με την προσβολή του δείγματος με H2O2, που οξειδώνει 

τα περιεχόμενα θειούχα ορυκτά, παράγοντας H2SO4, το οποίο ανάλογα με τα 
περιεχόμενα στο δείγμα αλκαλικά ορυκτά εξουδετερώνεται μερικά ή ολικά.  

• Με τον τρόπο αυτό η τελική τιμή του pH του διαλύματος χρησιμοποιείται ως 
δείκτης για να χαρακτηριστεί ένα δείγμα ως δυνάμενο να παράγει οξύτητα ή όχι.  
− Αν η τιμή του pH είναι >4,5 : το δείγμα δεν έχει την τάση να παράγει οξύτητα. 
− Αν η τιμή του pH είναι <4,5 : η τιμή του καθαρού δυναμικού οξύτητας ΝAG 

(Net      Acid Generation) προσδιορίζεται με τιτλοδότηση με πρότυπο διάλυμα 
NaOH και εκφράζεται σε kg H2SO4/t υλικού. 

 
Οι δοκιμές εκπλυσιμότητας, που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ 
EN 12457.02, περιλαμβάνουν δοκιμή συμμόρφωσης για αποστράγγιση αποβλήτων 
υλικών κοκκώδους μορφής και ιλύων καθώς και δοκιμή παρτίδας ενός σταδίου σε μια 
αναλογία υγρού προς στερεό (L/S) = 10 l/kg για υλικά με μέγεθος σωματιδίων κάτω 
των 4 mm (με ή χωρίς μείωση του μεγέθους). 
 
Η δοκιμή περιλαμβάνει την προσβολή υλικού ισοδύναμου ξηρού βάρους 0,090 ± 0,005 
kg σε φιάλη HDPE χωρητικότητας 1000 ml με την απαιτούμενη ποσότητα 
απιονισμένου νερού (5<pH<7,5, αγωγιμότητα <0,5 mS/cm) ώστε ο τελικός λόγος 
υγρού:στερεού να ανέρχεται σε 10 l/kg. Η διάρκεια της δοκιμής είναι 24 h και σε αυτό 
το διάστημα θεωρείται ότι επέρχεται ισορροπία μεταξύ της υγρής και στερεάς φάσης. Η 
δοκιμή εκτελέστηκε σε συσκευή ανάδευσης με περιστροφική κίνηση (10 rpm).  
 
Μετά το τέλος της εκχύλισης, ακολουθεί η παραμονή της φιάλης με το δείγμα για 15 ± 
5 min ώστε να επιτευχθεί καθίζηση των στερεών, διήθηση υπό κενό του συνολικού 
δείγματος με φίλτρο με μέγεθος πόρων 0,45μm, ογκομέτρηση του διηθήματος και 
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μέτρηση των φυσικοχημικών παραμέτρων (pH, αγωγιμότητα) και τέλος, οξίνιση του 
διαλύματος και ανάλυση στα στοιχεία ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 
μεθόδους. Η εκχυλισιμότητα των στοιχείων από τα εξεταζόμενα δείγματα εκφράσθηκε 
σε mg/kg ξηρού δείγματος, η οποία υπολογίσθηκε λαμβάνοντας υπόψη το λόγο υγρής 
προς στερεά φάση που είναι 10 l/kg. 
 
Τα αποτελέσματα των περιβαλλοντικών δοκιμών και αναλύσεων, που πραγματοποιή-
θηκαν στα δείγματα οξειδωμένων και θειούχων στείρων και σε δείγματα 
μεταλλεύματος, συνοψίζονται στον Πίνακα 6.3.4-1.  
 
Επισημαίνεται επίσης ότι ο περιβαλλοντικός χαρακτηρισμός των τελμάτων της 
κατεργασίας ταυτίζεται με τον περιβαλλοντικό χαρακτηρισμό του μεταλλεύματος, 
καθώς η ορυκτολογική σύσταση παραμένει ίδια, λόγω της επιλεκτικής εκχύλισης των 
περιεχομένων πολύτιμων μετάλλων (Au, Ag) κατά το στάδιο της κυάνωσης και της 
εφαρμοζόμενης μεθόδου καταστροφής του κυανιούχου διαλύματος με τη μέθοδο INCO 
σε επίπεδα κατά πολύ χαμηλότερα του προβλεπόμενου ορίου της οδηγίας 2006/21/ΕΚ. 
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Πίνακας 6.3.4-1: Σύνοψη αποτελεσμάτων περιβαλλοντικών δοκιμών και αναλύσεων στα δείγματα μεταλλεύματος και στείρων (οξειδωμένων και θειούχων) 
Παράμετρος Δείγματα οξειδωμένων στείρων Δείγματα θειούχων στείρων Δείγματα μεταλλεύματος 

Χημική σύσταση − 

Για τα δύο εξεταζόμενα δείγματα 
 Sθειούχο: 1,23-

2,27% 
 Fe: 2,6-2,9% 
 Πυριτικές 

ενώσεις: 71-83%  
Ιχνοστοιχεία 
 As: 240-860 

mg/kg 
 Cu: 20-3200 

mg/kg 
 Pb: 160-270 

mg/kg 

 Sθειούχο: 
0,08-0,24% 
 Fe: 0,5-

1,9% 
 Πυριτικές 

ενώσεις: 80-91% 
Ιχνοστοιχεία 
 As: 220-

930 mg/kg 
 Cu: 9-

370 mg/kg 
 Pb: 19-

1300 mg/kg 
Δοκιμή ΑΒΑ /  
Δοκιμή NAG 
 

− Τα δύο εξεταζόμενα δείγματα παράγουν ενεργά οξύτητα  Μηδαμινό δυναμικό παραγωγής οξύτητας 

ΕΛΟΤ ΕΝ 
12457-02  

 pH: 3,23-6,12 
 Εκπλυσιμότητα 

όλων των εξεταζό-μενων στοιχείων As, Ba, Cd, Cr, Cu, 
Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, Cl-, F-, SO4 < όρια 
αποδοχής σε ΧΥΤΑ αδρανών αποβλήτων 

Για 10 εξεταζόμενα δείγματα 
 pH: 2,07-4,78 
 Εκπλυσιμότητα 

As, Cd, Cu, Se, SO4 έως και > όρια για ΧΥΤΑ 
επικίνδυνων αποβλήτων 
 Cr, Ni, Pb, Zn 

έως και > όρια για ΧΥΤΑ μη επικίνδυνων αποβλήτων 
 Mo έως και > 

όριο για ΧΥΤΑ αδρανών 
 Ba, Hg, Sb, Cl-

, F- < όρια αποδοχής σε ΧΥΤΑ αδρανών αποβλήτων 

  pH: 
4,50-4,96 
 Pb > όρια 

αποδοχής σε ΧΥΤΑ μη επικίνδυνων αποβλήτων 
για ένα από τα 4 δείγματα  
 Cu, Pb > 

όρια αποδοχής για  ΧΥΤΑ αδρανών για ένα από 
τα 4 δείγματα 
 As, Ba, 

Cd, Cr, Hg, Mo, Ni, Sb, Se, Zn, Cl-, F-, SO4 < όρια 
αποδοχής σε ΧΥΤΑ αδρανών αποβλήτων σε όλα 
τα δείγματα 
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6.3.5. Περιγραφή βοηθητικών εγκαταστάσεων 
 
6.3.5.1. Χωροθέτηση των εγκαταστάσεων 
 
Η θέση που προτείνεται το εργοστάσιο χρυσού εντοπίζεται 1km ΝΔ του οικισμού 
Περάματος και 200m NΔ του μεταλλείου. Η περιοχή θα αποψιλωθεί και θα 
διαμορφωθεί κατάλληλα ενώ 200m BΔ του εργοστασίου θα κατασκευασθεί η πλατεία 
μεταλλεύματος. 
 
6.3.5.2. Βοηθητικές εγκαταστάσεις παρασκευής αντιδραστηρίων 
 
Ασβέστης 
Ο ασβέστης θα παραλαμβάνεται σε στερεά μορφή σε κλειστούς σάκκους και θα 
αδειάζεται σε κλειστό σιλό για την αποφυγή διαφυγής σκόνης. Από το σιλό θα 
τροφοδοτείται με περιστρεφόμενο τροφοδότη στη μεταφορική ταινία τροφοδοσίας του 
σφαιρόμυλου λειοτρίβησης μεταλλεύματος. Ο ρυθμός προσθήκης ασβέστη θα 
ελέγχεται με τη μέτρηση του pH της υπερροής των υδροκυκλώνων του κλειστού 
κυκλώματος υγρής λειοτρίβησης. Ασβέστης θα χρησιμοποιείται επίσης στη μονάδα 
καταστροφής των κυανιόντων, όπου θα διαχειρίζεται και θα δοσιμετρείται με ανάλογο 
τρόπο. 
 
Κυανιούχο νάτριο 
Το κυανιούχο νάτριο θα χρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία τόσο στο 
κύκλωμα της κυάνωσης, όσο και στο στάδιο αποφόρτισης του ενεργού άνθρακα ως 
συστατικό του διαλύματος αποφόρτισης. Θα παραλαμβάνεται σε στερεά μορφή, υπό 
μορφή μπρικετών μέσα σε σάκους του 1t, τοποθετημένους σε υδατοστεγή ανθεκτικά 
μεταλλικά δοχεία. Θα διαλυτοποιείται σε δεξαμενή ανάμιξης με προσθήκη καθαρού 
νερού. Η περιεκτικότητα του διαλύματος θα είναι 12%κ.β. NaCN. Από τη δεξαμενή 
ανάμιξης θα οδηγείται στη δεξαμενή φύλαξης από όπου θα αντλείται στην παραγωγική 
διαδικασία. 
 
Οι δεξαμενές ανάμιξης και αποθήκευσης του διαλύματος NaCN θα εγκατασταθούν 
εντός αναχωμάτων εφοδιασμένων με σύστημα συλλογής και άντλησης/ 
επανακυκλοφορίας πιθανών διαρροών. Στην ίδια περιοχή θα υπάρχουν επίσης λουτήρας 
(ντους) ασφαλείας και φαρμακείο (κιτ) με αντίδοτο. 
 
Η Εταιρεία θα τηρήσει όλους τους σχετικούς κανονισμούς της ΕΕ που αφορούν στη 
μεταφορά, διαχείριση και φύλαξη του κυανιούχου νατρίου. Ειδικότερα, όσο αφορά τη 
φύλαξη του κυανιούχου νατρίου, θα γίνει εντός καλά αεριζόμενης κλειστής 
κατασκευής, εγκεκριμένης από την Επιθεώρηση Μεταλλείων. 
 
Καυστικό Νάτριο 
Το καυστικό νάτριο θα παραλαμβάνεται μέσα σε πλαστικούς σάκους των 25kg και θα 
τροφοδοτείται στη δεξαμενή ανάκτησης των μεταλλικών αξιών. 
 
Υδροχλωρικό Οξύ 
Το πυκνό υδροχλωρικό οξύ θα παραλαμβάνεται σε πλαστικά δοχεία των 36kg και θα 
μεταφέρεται με αντλία στην δεξαμενή, όπου θα αραιώνεται με προσθήκη καθαρού 
νερού μέχρι τελικής περιεκτικότητας 3%β.κ.ο. Η κατανάλωση του διαλύματος θα 
γίνεται στη στήλη όξινης έκπλυσης του φορτισμένου ενεργού άνθρακα.  
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Ενεργός άνθρακας 
Ο ενεργός άνθρακας θα παραλαμβάνεται σε σάκκους των 500kg και θα προστίθεται 
χειρωνακτικά στην τελευταία δεξαμενή του κυκλώματος εκχύλισης με τις εκάστοτε 
απαιτήσεις της κατεργασίας. 
 
Μεταδιθειώδες Νάτριο 
Το μεταδιθειώδες νάτριο παρέχει την απαιτούμενη ποσότητα SO2 που απαιτείται στη 
μονάδα καταστροφής των κυανιόντων. Θα παραλαμβάνεται σε σακούλες του 1t και θα 
προστίθεται σε κλειστή δεξαμενή ανάμιξης, για την αποφυγή εκπομπής σκόνης. Μετά 
την ανάμιξή του με νερό για το σχηματισμό διαλύματος με περιεκτικότητα 5%, θα 
αντλείται στη δεξαμενή αποθήκευσης. Το διάλυμα του μεταδιθειώδους νατρίου θα 
τροφοδοτείται στη δεξαμενή καταστροφής των κυανιόντων μέσω δοσιμετρικής αντλίας. 
 
Θειϊκός Χαλκός 
Ο θειϊκός χαλκός θα παραλαμβάνεται σε σάκκους των 25kg και θα προστίθεται σε 
δεξαμενή ανάμιξης με το χέρι. Εκεί θα διαλύεται με προσθήκη νερού μέχρι 
σχηματισμού κορεσμένου διαλύματος, το οποίο στη συνέχεια θα αντλείται στη 
δεξαμενή αποθήκευσης. Το διάλυμα του θειϊκού χαλκού θα εισάγεται στη δεξαμενή 
καταστροφής των κυανιόντων ως καταλύτης της οξειδωτικής διεργασίας. 
 
6.3.5.3. Βοηθητικές εγκαταστάσεις διαχείρισης νερών 
 
Νερό κατεργασίας 
Ως νερό κατεργασίας χαρακτηρίζεται το νερό που θα χρησιμοποιείται για τις ανάγκες 
της κατεργασίας των κυκλωμάτων λειοτρίβησης και κυάνωσης μεταλλεύματος και το 
οποίο πιθανόν να περιέχει μικρή συγκέντρωση σε αιωρούμενα στερεά. Θα προέρχεται 
από την ομώνυμη δεξαμενή, όπου το νερό της υπερχείλισης του πυκνωτή του πολφού 
λειοτρίβησης θα συμπληρώνεται με ποσότητα βιομηχανικού νερού. 
 
Εξευγενισμένο νερό 
Το νερό από τη λίμνη συλλογής υδάτων θα αντλείται σε ειδική δεξαμενή, που θα 
βρίσκεται δίπλα στη δεξαμενή βιομηχανικού νερού και από εκεί με ειδική αντλία, στη 
μονάδα παρασκευής εξευγενισμένου νερού.  
 
Ο εξευγενισμός του νερού θα γίνεται σε μια μικρή μονάδα αντίστροφης όσμωσης, για 
την απομάκρυνση κυρίως των χλωριόντων, θειικών, σιδήρου, μαγγανίου και 
σκληρότητας, εάν υπάρχει. Το παραγόμενο νερό θα αντλείται στη δεξαμενή 
εξευγενισμένου νερού, μέσα στο κτήριο της εγκατάστασης αποφόρτισης ενεργού 
άνθρακα, για την παρασκευή του διαλύματος αποφόρτισης. Το υπόλοιπο μέρος του 
εξευγενισμένου νερού αφού υποστεί χλωρίωση, θα οδηγείται στην κεντρική δεξαμενή 
νερού γενικής καθαριότητος. Το νερό αυτό θα είναι κατάλληλο για γενικές χρήσεις, 
όπως για WC, λουτρά προσωπικού, λουτήρες ασφαλείας, αναλυτικό χημείο, κ.λ.π., 
αλλά δεν θα είναι κατάλληλο για πόση. Το νερό γενικής καθαριότητας μετά τις 
διάφορες χρήσεις του θα ανακυκλώνεται στο παραγωγικό κύκλωμα μετά από 
κατεργασία σε μονάδα βιολογικού καθαρισμού. 
 
Τα υγρά απόβλητα της μονάδας παρασκευής εξευγενισμένου νερού θα προωθούνται 
στη δεξαμενή του βιομηχανικού νερού. 
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Βιομηχανικό νερό 
Το νερό αυτό δεν περιέχει αιωρούμενα στερεά και χρησιμοποιείται ως γενικό νερό 
αναπλήρωσης των απωλειών του παραγωγικού κυκλώματος του εργοστασίου. Η 
δεξαμενή βιομηχανικού νερού, στο χώρο του εργοστασίου θα έχει χωρητικότητα 
2.200m3, συμπεριλαμβανομένων των 1.550m3 νερού του ανώτερου τμήματος της 
δεξαμενής, που εξασφαλίζουν επάρκεια για οκτώ (8) ώρες κανονικής λειτουργίας του 
εργοστασίου. Το υπόλοιπο νερό στο κατώτερο τμήμα της δεξαμενής θα προορίζεται για 
τις ανάγκες του δικτύου πυρόσβεσης. Το βιομηχανικό νερό θα κατανέμεται στις 
διάφορες θέσεις καταναλώσεως του εργοστασίου. μέσω δύο αντλιών, μία σε 
λειτουργίας και μία εφεδρική. 
 
Το βιομηχανικό νερό συνιστά ένα συνδυασμό: 
 Νερού από τη λίμνη συλλογή υδάτων 
 Νερού από την υδρογεώτρηση W2R 
 Υγρών αποβλήτων μονάδας παραγωγής εξευγενισμένου νερού 
 Αστικών επεξεργασμένων λυμάτων μονάδας βιολογικού καθαρισμού 
 
6.3.5.4. Βοηθητικές εγκαταστάσεις παραγωγής αέρα και αερίων 
 
Οξυγόνο (LOX) 
Το οξυγόνο που χρησιμοποιείται στις δεξαμενές εκχύλισης του μεταλλεύματος και στη 
μονάδα καταστροφής κυανιόντων (INCO) θα παραλαμβάνεται σε υγρή κατάσταση με 
βυτιοφόρα αυτοκίνητα σε ειδική εγκατάσταση που θα εκχωρηθεί από τον προμηθευτή 
και θα περιλαμβάνει υπέργεια μεταλλική δεξαμενή πιέσεως χωρητικότητας 60t, 
εξοπλισμένη με κατάλληλη διάταξη εξάτμισης του υγρού οξυγόνου. Η εγκατάσταση 
αυτή θα τοποθετηθεί δίπλα στις εγκαταστάσεις παραγωγής πεπιεσμένου αέρα και 
κυάνωσης (CIL).  

 
Πεπιεσμένος αέρας 
Ο πεπιεσμένος αέρας που απαιτείται για την λειτουργία των οργάνων του εργοστασίου 
επεξεργασίας θα παράγεται σε ειδική εγκατάσταση που θα περιλαμβάνει δύο 
αεροσυμπιεστές, έναν κύριο και έναν εφεδρικό καθώς και φίλτρο - ξηραντήρα. Για τον 
περιορισμό του θορύβου όλη η εγκατάσταση θα είναι κατασκευασμένη εντός ειδικού 
κτηρίου στην περιοχή των δεξαμενών CIL 
 
Προπάνιο 
Το προπάνιο που χρησιμοποιείται για την παραγωγή υπέρθερμου ατμού για την 
θέρμανση του διαλύματος αποφόρτισης του ενεργού άνθρακα από τα πολύτιμα μέταλλα 
θα παραλαμβάνεται σε υγρή μορφή με βυτιοφόρα σε ειδική εγκατάσταση που θα 
εκχωρηθεί από τον προμηθευτή και θα περιλαμβάνει υπέργεια μεταλλική δεξαμενή 
πιέσεως χωρητικότητας 30t, εξοπλισμένη με κατάλληλη διάταξη εξάτμισης του 
υγραερίου και αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης. Η εγκατάσταση αυτή θα βρίσκεται σε 
περιφραγμένο χώρο κοντά στην εγκατάσταση αποφόρτισης του άνθρακα. 
 
6.3.5.5. Βοηθητικές εγκαταστάσεις παραγωγής διαχείρισης ενέργειας 
 
Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στο εργοστάσιο χρυσού, τα γραφεία και τα συνεργεία 
θα γίνεται από την υπάρχουσα εναέρια γραμμή υψηλής τάσης (20kV) της ΔΕΗ. Η 
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υψηλή τάση των 20kV θα μετασχηματίζεται σε μέση τάση 6,6kV στον υποσταθμό 
υψηλής τάσης που θα είναι εφοδιασμένος με το κατάλληλο κύκλωμα διακοπτών. 
 
Η ηλεκτρική παροχή των 6,6kV θα τροφοδοτεί το κύκλωμα λειοτρίβησης. Στον 
υποσταθμό χαμηλής τάσης η μέση τάση των 6,6kV θα μετασχηματίζεται σε χαμηλή 
380V. 
 
Με την ηλεκτρική παροχή χαμηλής τάσης θα τροφοδοτούνται τα τέσσερα (4) 
ξεχωριστά Κέντρα Ελέγχου Μηχανημάτων (ΚΕΜ), τα οποία θα κατασκευαστούν σε 
στρατηγικές θέσεις μέσα στην περιοχή της εγκατάστασης επεξεργασίας. Τα ΚΕΜ θα 
τροφοδοτούν με ηλεκτρικό ρεύμα τα μηχανήματα επεξεργασίας του μεταλλεύματος και 
θα διασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων αυτών. 
 
Για την απρόσκοπτη λειτουργία του κυκλώματος φωτισμού εκτάκτου ανάγκης και των 
αναδευτήρων στις δεξαμενές εκχύλισης του ενεργού άνθρακα στις περιπτώσεις 
διακοπών ρεύματος προβλέπεται η εγκατάσταση γεννήτριας. 
 
6.3.5.6. Άλλες βοηθητικές εγκαταστάσεις 
 
Για τις ανάγκες λειτουργίας του εργοστασίου επεξεργασίας προβλέπεται η κατασκευή 
των παρακάτω κτιρίων: 
 Συνεργείο συντήρησης 
 Αναλυτικό εργαστήριο. 
 Θυρωρείο-πύλη ασφαλείας πάνω στο δρόμο που θα οδηγεί στο εργοστάσιο. 
 Κέντρα ελέγχου των μηχανημάτων επεξεργασίας. 
 Γραφεία διοίκησης. 
 Τηλεπικοινωνιακό κέντρο (στο κύριο κτίριο διοίκησης). 
 Εστιατόριο και αποδυτήρια. 
 Κεντρική αποθήκη. 
 Αποθήκες αντιδραστηρίων. 
 Δίκτυο πυρόσβεσης. 
 Ιατρείο. 
 
Διευκρινίζεται ότι όλα τα δάπεδα των επιμέρους κυκλωμάτων κατεργασίας θα είναι 
κατασκευασμένα από υδατοστεγές σκυρόδεμα με περιμετρικό προστατευτικό τοιχίο, 
κατάλληλου ύψους και κλίσης, έτσι ώστε να αντλούνται στο παραγωγικό κύκλωμα 
τυχόν διαρροές καθώς και τα νερά της βροχής. 
 
6.3.5.7. Άλλες εγκαταστάσεις 
 
Μεταξύ των λοιπών εγκαταστάσεων περιλαμβάνονται οι ακόλουθες: 
 Μετεωρολογικός σταθμός. 
 Αποθήκη εκρηκτικών. 
 Αντλιοστάσιο υδρογεώτρησης W2R . 
 Δρόμοι. 
 Περίφραξη των εγκαταστάσεων του Έργου. 
 Δίκτυα σωληνώσεων 
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 Εγκαταστάσεις για τον εργολάβο του υπαίθριου μεταλλείου. Θα καλύπτουν μια 
επιφάνεια 100m x 50m και θα βρίσκονται δίπλα στο δρόμο μεταφοράς του 
μεταλλεύματος, στην ανατολική πλευρά του εργοστασίου. 

 Εναέριες γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος. 
 
6.3.6. Συνολικό ισοζύγιο νερών 
 
6.3.6.1. Επιλογή τεχνολογίας 
 
Η μέθοδος που επιλέχθηκε για την κατεργασία του χρυσοφόρου κοιτάσματος του 
Περάματος είναι η υδρομεταλλουργική μέθοδος της εκλεκτικής εκχύλισης παρουσία 
ενεργού άνθρακα. Η μέθοδος επιλέχθηκε με βάση τόσο τεχνοοικονομικά όσο και 
περιβαλλοντικά κριτήρια. 
 
Ο σκοπός του κυκλώματος διαχείρισης των νερών είναι η ασφαλής διαχείριση τόσο των 
καθαρών όσο και των επιβαρημένων νερών της παραγωγικής διαδικασίας με στόχο τη 
διασφάλιση της ασφαλούς περιβαλλοντικά λειτουργίας και την συνεχή παροχή νερού 
που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της κατεργασίας με βάση την αρχή της μηδενικής 
απόρριψης υγρών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες. 
 
6.3.6.2. Απαιτήσεις σε νερό 
 
Το νερό που θα χρησιμοποιηθεί στην παραγωγική διαδικασία θα προέρχεται κατά κύριο 
λόγο από τρεις πηγές: 
• Επιφανειακά νερά. 
• Νερό ανακύκλωσης από τη λίμνη συλλογής υδάτων. 
• Νερό από τη γεώτρηση W2R. 
 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η μέθοδος κατεργασίας που επιλέχθηκε για το κοίτασμα του 
Περάματος σχεδιάστηκε για να λειτουργεί σε κλειστό κύκλωμα. Οι απώλειες 
οφείλονται κατά κύριο λόγο στην εξάτμιση από τις δεξαμενές του εργοστασίου, στην 
εξάτμιση στο χώρο απόθεσης αφυγραμένου τέλματος και τη λίμνη συλλογής υδάτων, 
που επηρεάζονται από τις επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες, στην παρακράτηση 
υγρασίας από τα αποτιθέμενα στερεά κατάλοιπα της μεταλλουργικής κατεργασίας και 
σε κάποιες περιορισμένες διαρροές στο χώρο απόθεσης αφυγραμένων τελμάτων και 
στη λίμνη συλλογής υδάτων. Οι συνολικές αυτές απώλειες θα καλυφθούν με το νερό 
που θα αντλείται από την υδρογεώτρηση W2R. Οι εισροές και οι εκροές νερού για το 
Έργο του Περάματος, για ξηρές (Αύγουστος), μέσες και υγρές συνθήκες (Δεκέμβριος) 
παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 6.3.6-1. Η ποσότητα του ανακυκλούμενου 
νερού από τη λίμνη συλλογής υδάτων και τον πυκνωτή τέλματος, που θα 
ανακυκλώνεται στην παραγωγική διαδικασία δεν εμφανίζεται στον πίνακα, διότι 
αποτελεί τμήμα των εσωτερικών ροών του Έργου. 
 
Το μέσο ημερήσιο ισοζύγιο νερών για μέσες συνθήκες περιλαμβανομένης και της 
παραγωγικής διαδικασίας στο εργοστάσιο εικονίζεται στο Σχήμα 6.3.6-1. Από αυτό 
προκύπτει ότι η παραγωγική διαδικασία αποτελεί κλειστό κύκλωμα αφού δεν υφίσταται 
απόρριψη υγρών αποβλήτων. Οι συνολικές εισροές και εκροές για μέσες 
μετεωρολογικές συνθήκες ανέρχονται σε 922m3/d. 
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Η μέση ημερήσια απαίτηση σε νερό για το κύκλωμα θραύσης και λειοτρίβησης (για 
μέσες συνθήκες) ανέρχεται σε 5.137m3/d και καλύπτεται από νερό ανακύκλωσης 
(4.957m3/d) και την περιεχόμενη υγρασία στο μετάλλευμα (180m3/d). Διευκρινίζεται 
ότι στο ανακυκλούμενο νερό από την λίμνη συλλογής υδάτων περιλαμβάνεται και το 
νερό των βροχοπτώσεων (επιφανειακά νερά). 
 
Πίνακας 6.3.6-1: Ισοζύγιο νερού για το Έργο του Περάματος για ξηρές, μέσες και 

υγρές μετεωρολογικές συνθήκες (σε m3/d) 

Πηγή 
Ξηρές 

Συνθήκες 
Μέσες 

Συνθήκες 
Υγρές 

Συνθήκες 
Εισροές 

Υγρασία μεταλλεύματος (5% ε.φ.) 200,8 200,8 200,8 
Επιφανειακές απορροές  Έργου 244,6 420,0 933,9 
Νερό από υδρογεώτρηση W2R 499,8 301,2 264,1 

Συνολικές Εισροές 945 922 1.399 
Εκροές 

Παρακράτηση νερού στο τέλμα 571 571 571 
Απώλειες νερού από εργοστάσιο και υποδομές 148 148 148 
Χρήση νερού από μεταλλείο 108 108 108 
Εξάτμιση από λίμνη συλλογής υδάτων 62 48 33 
Εξάτμιση από εκνεφρωτές χώρου απόθεσης 
τελμάτων 

41 32 22 

Απώλειες (διαρροές) από χώρο απόθεσης τελμάτων 15 15 15 
Απώλειες (διαρροές) από λίμνη συλλογής υδάτων 0 0 0 
Προσωρινή αποθήκευση στη λίμνη συλλογής 
υδάτων 

0 0 502 

Συνολικές Εκροές 945 922 1.399 
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Σχήμα 6.3.6-1: Σχηματικό ισοζύγιο μαζών κατεργασίας του μεταλλεύματος
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6.3.7. Διαχείριση μαζών 
 
Από την κατεργασία 1t μεταλλεύματος θα εξάγονται 3,20g Au, 3,75g Ag και περίπου 
1t στερεών αποβλήτων υπό μορφή αφυγραμένου πολφού, που τελικά θα αποτίθεται στο 
χώρο απόθεσης αφυγραμένων τελμάτων. Σημειώνεται ότι λόγω της φύσεως της 
υδρομεταλλουργικής κατεργασίας που συνίσταται στην εκλεκτική εκχύλιση των 
περιεχομένων στο μετάλλευμα πολυτίμων μετάλλων, δεν υφίσταται πρακτικά θέμα 
αλλοίωσης της χημικής και ορυκτολογικής σύστασης του εξορυσσόμενου 
μεταλλεύματος κατά την διέλευση του από το παραγωγικό κύκλωμα. Η μόνη 
ουσιαστική μεταβολή προέρχεται από την ανάγκη λειοτρίβησής του και συνεπώς έχει 
να κάνει με την κοκκομετρία του. Ένα εποπτικό ισοζύγιο μαζών σε ημερήσια βάση 
παρουσιάζεται στο Σχήμα 6.3.6-1 παράλληλα με το αντίστοιχο ισοζύγιο νερών. 
 
Σημειώνεται ότι η πραγματική δυναμικότητα του εργοστασίου επεξεργασίας σε ξηρό 
μετάλλευμα θα είναι 3.288 t/d (ονομαστική 3.653t/d), με συντελεστή λειτουργικότητας 
90%. 
 
6.3.8. Ενεργειακές απαιτήσεις 
 
Οι ενεργειακές απαιτήσεις του Έργου θα καλυφθούν κυρίως από κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας και δευτερευόντως από καύση προπανίου και πετρελαίου ντίζελ 
για την κίνηση του μηχανοκίνητου εξοπλισμού. 
 
Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στο εργοστάσιο χρυσού, τα γραφεία και τα συνεργεία 
θα γίνεται από την υπάρχουσα εναέρια γραμμή μέσης τάσης (20kV) της ΔΕΗ. Η μέση 
τάση των 20kV θα μετασχηματίζεται σε 6,6kV στον υποσταθμό μέσης τάσης που θα 
είναι εφοδιασμένος με το κατάλληλο κύκλωμα διακοπτών. 
 
Η ηλεκτρική παροχή των 6,6kV θα τροφοδοτεί το κύκλωμα ημιαυτογενούς 
λειοτρίβησης και το κύκλωμα του σφαιρόμυλου. Στον υποσταθμό χαμηλής τάσης η 
μέση τάση των 6,6kV θα μετασχηματίζεται σε χαμηλή 380V. 
 
Σχετικά με τις ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια έχουν γίνει οι παρακάτω εκτιμήσεις: 
• Ονομαστική Εγκατεστημένη Ισχύς : 9.952kVA 
• Ονομαστική Λειτουργούσα Ισχύς : 7.084kVA 
• Cos φ : 0,84 
• Εγκατεστημένη Ισχύς : 8.360kW 
• Λειτουργούσα Ισχύς : 5.951kW 
− Για λειτουργία κυκλώματος θραύσης :            986kW 
− Για λειτουργία κυκλώματος λειοτρίβησης :         3.145kW 
− Για υπόλοιπους κινητήρες :         1.820kW 

Σύνολο :         5.951kW 
• Ονομαστική τροφοδοσία μετ/τος ROM : 158,5t/h 
• Ειδική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας : 29,7kWh/t 

 
Στο δίκτυο κατανομής του ηλεκτρικού ρεύματος είναι συνδεδεμένο ηλεκτροπαραγωγό 
ζεύγος (Η.Ζ.) κ. γεννήτρια 300kVA, για την αντιμετώπιση προγραμματισμένων ή μη 
διακοπών της ΔΕΗ. Η εγκατάσταση διαθέτει επίσης 6 συστήματα ρευματοδοσίας 
εκτάκτου ανάγκης UPS των 5kVA, τα οποία εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία 
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των κυκλωμάτων ελέγχου λειτουργίας της εγκατάστασης, σε περίπτωση διακοπής 
ρεύματος και μέχρι να τεθεί σε λειτουργία το Η.Ζ. 
 
Συνεπώς η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως εκτιμάται σε 37.200MWh 
 
Υγρά καύσιμα 
Οι προβλεπόμενες μέσες ετήσιες καταναλώσεις σε υγρά καύσιμα έχουν ως ακολούθως: 
 2.700.000Lit πετρέλαιο ντηζελοκίνητου μεταλλευτικού εξοπλισμού 
 360.000tn υγραερίου για τη θέρμανση του στείρου ηλεκτρολύτη και την 

αναγέννηση άνθρακα 
 
6.4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
Κατά τη φάση ανάπτυξης του Έργου θα πραγματοποιηθεί λεπτομερής μελέτη και 
προπαρασκευή του υπαίθριου μεταλλείου, λεπτομερής μελέτη και κατασκευή του 
εργοστασίου επεξεργασίας και του χώρου απόθεσης αφυγραμένων τελμάτων. Η 
διοίκηση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με σχεδιασμό, προμήθεια απαραίτητων 
υλικών και εξοπλισμού, κατασκευή, καθώς και εκκίνηση και δοκιμαστική λειτουργία 
του Έργου, προβλέπεται να ανατεθεί από την Εταιρεία σε διεθνώς αναγνωρισμένο 
Εργολάβο. Παράλληλα, κατά την ίδια περίοδο, η Εταιρεία θα αναπτύξει την δική της 
Ομάδα Έργου, με το απαραίτητο διευθυντικό και εξειδικευμένο προσωπικό. Η Ομάδα 
Έργου θα παρακολουθεί, θα επιβλέπει και θα συνεργάζεται στενά με τον Εργολάβο 
Διοίκησης για την επιτυχημένη υλοποίηση του Έργου. Η φάση ανάπτυξης του Έργου 
αναμένεται να διαρκέσει συνολικά 14 μήνες και προβλέπεται κατά μέσο όρο η 
απασχόληση 185 ατόμων. 
 
Το προσωπικό που προβλέπεται να ασχοληθεί κατά την πλήρη λειτουργία του Έργου 
εκτιμάται σε 182 άτομα κατά μέσο όρο (συμπεριλαμβανομένου διοικητικού και 
τεχνικού προσωπικού). Το έργο της εξόρυξης του μεταλλεύματος θα ανατεθεί σε 
τοπικό εργολάβο, που θα διαθέτει δικό του προσωπικό και εξοπλισμό και θα 
δραστηριοποιείται υπό τον έλεγχο και σύμφωνα με τις οδηγίες των στελεχών επίβλεψης 
της εταιρείας. Η λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και η συντήρηση του 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού τους θα γίνεται από το προσωπικό της εταιρείας. 
Στον Πίνακα 6.4-1 δίνεται η κατανομή του προσωπικού στις επί μέρους 
δραστηριότητες του Έργου. 

Πίνακας 6.4-1: Προσωπικό εταιρείας κατά τμήματα 
 

Δραστηριότητα Αριθμός ατόμων 
Διοίκηση και λοιπά βοηθητικά τμήματα 57 

Μεταλλείο 56 
Εργοστάσιο Χρυσού 69 

Σύνολο 182 
  

Καθώς το Έργο θα βρίσκεται κοντά στην Αλεξανδρούπολη αναμένεται να χρησιμο-
ποιήσει τις διαθέσιμες υποδομές για την στέγαση και την εξυπηρέτηση του προσωπικού 
που θα απασχολήσει. Εκτός από ορισμένες θέσεις, που απαιτούν ειδικά προσόντα ή 
εμπειρία, το προσωπικό που θα προσληφθεί θα προέρχεται από την ευρύτερη περιοχή 
της Θράκης. Στην πρώτη φάση υλοποίησης του Έργου προβλέπεται να συσταθεί μια 
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βασική ομάδα από αλλοδαπούς, που θα διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα και την 
ανάλογη εμπειρία, η οποία θα αναλάβει τη διοίκηση και επιμόρφωση του Ελληνικού 
προσωπικού. Τα μέλη αυτής της ομάδας προβλέπεται να αντικατασταθούν βαθμιαία 
από Έλληνες, κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων χρόνων λειτουργίας του Έργου. 
 
Η διοικητική δομή της εταιρείας θα συγκροτηθεί με τρόπο ώστε να στηρίζει αυτόνομα 
τη λειτουργία του Έργου. Στο Σχήμα 6.4-1 δίνεται ενδεικτικά συνοπτικό 
οργανόγραμμα της Εταιρείας. 
 
Την ευθύνη της εκπαίδευσης του προσωπικού θα έχει ο Διευθυντής του Έργου με την 
υποστήριξη του Υπεύθυνου για την Εκπαίδευση. Ο Προϊστάμενος κάθε τμήματος θα 
είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια, επάρκεια και παραγωγικότητα του προσωπικού, που 
θα απασχολείται στο Τμήμα του. 
 

«ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε.»

Γραμματεία
Διοίκησης

(Αλεξανδρούπολη)

Γραμματεία
Διοίκησης
(Αθήνα)

Γραφείο Δημοσίων
Σχέσεων &

Επικοινωνίας

Γενικός
Διευθυντής

Διευθυντής
Έργου

Εγκαταστάσεις
Επεξεργασίας

Μεταλλεύματος
Μεταλλείο Τμήμα Προσωπικού

Τμήμα
Υγιεινής-Ασφάλειας &

Περιβάλλοντος

Τομέας
Παραγωγής &
Συντήρησης

Τομέας
Γεωλογίας & Ελέγχου

Περιεκτικότητας

Τομέας
Προγραμματισμού

Εκμετάλλευσης

(Αλεξανδρούπολη)

Εργολάβος
Υπαίθριου

Μεταλλείου

 
Σχήμα 6.4 1: Ενδεικτικό συνοπτικό οργανόγραμμα «ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗΣ 

Α.Μ.Β.Ε.» 
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6.5. ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 
 
6.5.1. Γενικά 
 
Σύμφωνα με την διεθνή πρακτική των τεχνολογικά προηγμένων χωρών, ο ορθολογικός 
σχεδιασμός ενός μεταλλευτικού έργου πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα 
έργα για την ολοκλήρωση της εκμετάλλευσης και το ασφαλές κλείσιμο του μεταλλείου 
καθώς και εκείνα για την περιβαλλοντική αποκατάσταση των διαταραγμένων από την 
εκμετάλλευσης περιοχών. 
 
Στη φάση αυτή και αναφορικά με τα ανωτέρω κρίνεται σκόπιμο για το Έργο Χρυσού 
Περάματος να επισημανθούν τα παρακάτω γενικής φύσης μέτρα. 
 Στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, να αποκαθίστανται περιβαλλοντικά οι 

διαταραγμένες περιοχές που δεν είναι απαραίτητες για την περαιτέρω ανάπτυξη των 
μεταλλευτικών εργασιών. 

 Η μεταλλευτική δραστηριότητα πρέπει να διεξάγεται κατά τρόπο, που να καθιστά 
εφικτή και εύκολη τη μελλοντική αποκατάσταση της διαταρασσόμενης 
περιβαλλοντικά περιοχής του υπαίθριου μεταλλείου. 

 Θα πρέπει να εξασφαλισθούν οι οικονομικοί πόροι και οι απαιτούμενες τεχνικές 
λύσεις για το ασφαλές κλείσιμο του έργου και την περιβαλλοντική αποκατάσταση 
της διαταραγμένης περιοχής. 

 Θα πρέπει να εκπονηθεί ένα πλήρες σχέδιο κλεισίματος και περιβαλλοντικής 
αποκατάστασης του Έργου σύμφωνα με τις προαναφερθείσες αρχές. 

 Η μορφολογία του εδάφους μετά την αποκατάσταση θα είναι ασφαλής, σταθερή και 
θα έχει τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που θα υποστηρίζουν τις χρήσεις γης, 
όπως συμφωνήθηκαν μεταξύ των ιδιοκτητών και της Εταιρείας. 

 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιβαλλοντικής αποκατάστασης 
θα δοθούν στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
 
6.5.2. Μεταλλείο 
 
Ως ελάχιστα μέτρα για την αποκατάσταση του υπαίθριου μεταλλείου κρίνονται: 
 Η τελική διαμόρφωση ασφαλών και σταθερών κλίσεων των διαμορφωμένων εντός 

της εκσκαφής πρανών. 
 Κάλυψη των βαθμίδων όπου παρατηρείται έκθεση θειούχου πετρώματος στις 

ατμοσφαιρικές συνθήκες με στρώμα οξειδωμένων στείρων και ασβεστολίθου. 
 Επανατοποθέτηση των θειούχων στείρων στο μεταλλείο και κάλυψή τους με 

στρώμα οξειδωμένων στείρων, ασβεστολίθου και κατάλληλου στεγανωτικού υλικού 
(π.χ. μπεντονίτης) 

 Εκτέλεση όλων των σχετικών έργων για την ασφάλιση του Έργου και ασφάλεια του 
κοινού και των άγριων ή μη ζώων. 

 Δημιουργία χώρου αναψυχής, διατήρησης της άγριας ζωής ή άλλης ωφέλιμης 
χρήσης. 

 Δενδροφύτευση. 
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Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν θα υπάρξει ροή νερών απορροής από το χώρο του 
υπαίθριου μεταλλείου στη γειτονική λεκάνη απορροής. 
 
6.5.3. Χώρος απόθεσης αφυγραμένου τέλματος 
 
Η παύση και το κλείσιμο του Έργου απαιτεί πρόβλεψη ασφαλούς μεθόδου για τη 
μακρόχρονη παροχέτευση των επιφανειακών νερών από το χώρο απόθεσης 
αφυγραμένου τέλματος. Οι επιφανειακές απορροές θα συλλέγονται και θα 
ανακυκλώνονται εντός του χώρου απόθεσης για τα πρώτα πέντε έτη, μετά το κλείσιμο 
του Έργου, αφού προηγουμένως πραγματοποιηθεί έλεγχος για την ποιότητά τους. Αν 
στο τέλος της πενταετούς παρακολούθησης αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει καμία επίπτωση 
στην ποιότητά τους, τότε οι επιφανειακές απορροές από θα εκτρέπονται στα κατάντη 
του χώρου απόθεσης στα υφιστάμενα υδατορέματα της περιοχής. Αν τα αποτελέσματα 
της περιβαλλοντικής παρακολούθησης αναδείξουν θέμα υποβάθμισης της ποιότητας 
των νερών, τότε η επιφάνεια της εγκατάστασης θα στεγανοποιηθεί, ώστε να αποφευχθεί 
η επαφή των όμβριων υδάτων με το αποτιθέμενο τέλμα. Στη συνέχεια θα 
πραγματοποιηθεί φυτοκάλυψη και περιβαλλοντική αποκατάσταση. 
 
6.5.4. Βοηθητικές εγκαταστάσεις 
 
Είναι πιθανό ότι τα μεταλλευτικά έργα υποδομής, π.χ. δρόμοι, ηλεκτρικό δίκτυο, δίκτυα 
νερού κλπ. και ορισμένα κτίρια, π.χ. γραφεία, θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται και 
μετά το πέρας των μεταλλευτικών εργασιών και συνεπώς θα διατηρηθούν. 
 
Στις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες δεν μπορούν να βρεθούν εναλλακτικές χρήσεις 
θα πρέπει οι εγκαταστάσεις και τα κτίρια που ανεγέρθηκαν από τα ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ 
ΘΡΑΚΗΣ να αποσυναρμολογηθούν και να κατεδαφισθούν. Τα προϊόντα της 
αποσυναρμολόγησης και κατεδάφισης θα πρέπει να διατεθούν καταλλήλως. 
 
6.6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Συνεπώς ο σχεδιασμός και υλοποίηση της προτεινόμενης επένδυσης ικανοποιεί την 
αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής του Έργου, καθώς συνδυάζει το τρίπτυχο της 
οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας των κατοίκων της άμεσης και ευρύτερης 
περιοχής με την παράλληλη διασφάλιση της αποτελεσματικής προστασίας του 
περιβάλλοντος. 
 
Σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος σημειώνεται ότι με τον προτεινόμενο 
σχεδιασμό εξασφαλίζεται η αποτελεσματική προστασία των φυσικών πόρων της 
περιοχής του Έργου καθώς: 

• Ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις στα εδάφη, τα οικοσυστήματα, τη χλωρίδα και 
πανίδα της περιοχής δεδομένου ότι οι επί μέρους εγκαταστάσεις του Έργου 
(Μεταλλείο, Εργοστάσιο, Χώρος απόθεσης αφυγραμένων τελμάτων και 
Βοηθητικές Εγκαταστάσεις) χωροθετούνται εντός μιας περιορισμένης περιοχής 
742 στρ.  

• Περιορίζονται στο ελάχιστο οι δυνητικές επιπτώσεις του έργου στην μαύρη 
πεύκη, που για την περιοχή είναι προστατευόμενο είδος καθώς με την εφαρμογή 
ξηρής και όχι ημίξηρης μεθόδου απόθεσης τελμάτων περιορίζεται η επιφάνεια 
που απαιτείται για την απόθεση των τελμάτων από 700 σε 340 στρ, γεγονός που 
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κατέστησε δυνατή η χωροθέτηση της εγκατάστασης σε περιοχή που 
χαρακτηρίζεται πρακτικά από την απουσία μαύρης πεύκης. 

• Αξιοποιείται αποτελεσματικά η υπάρχουσα χρυσοφόρος μεταλλοφορία με την 
εφαρμογή μιας ιδιαιτέρως ασφαλούς μεταλλευτικής μεθόδου (δηλ. της 
υπαίθριας εκμετάλλευσης κλειστού τύπου) που διασφαλίζει όχι μόνον την 
υψηλή αποληψιμότητα του κοιτάσματος, αλλά και τον αποτελεσματικό 
διαχωρισμό και διαχείριση των παραγόμενων μεταλλευτικών στείρων. 

• Μεγιστοποιούνται οι δυνατότητες αξιοποίησης των παραγόμενων μεταλλευ-
τικών στείρων και αποφεύγονται φαινόμενα δημιουργίας όξινης απορροής. Ως 
αποτέλεσμα της αποτελεσματικής διαχείρισης και διαχωρισμού τους στην πηγή, 
τα μεν οξειδωμένα στείρα αξιοποιούνται πλήρως ως αδρανή υλικά τόσο στις 
κατασκευαστικές ανάγκες του έργου, (κατασκευή αναχωμάτων χώρου απόθεσης 
αφυγραμένων τελμάτων) όσο και στις εργασίες περιβαλλοντικής 
αποκατάστασης, (για την επικάλυψη των θειούχων στείρων), τα δε θειούχα 
στείρα εγκυβωτίζονται αποτελεσματικά μετά το πέρας των εργασιών εντός του 
εξοφλημένου μεταλλείου απ’ όπου προήλθαν, 

• Διασώζονται, φυλάσσονται και συντηρούνται σε ειδικό χώρο η φυτική γη και το 
εδαφικό υλικό που απομακρύνονται με μηχανικά μέσα από τις περιοχές άμεσης 
επέμβασης του Έργου. Στην συνέχεια τα υλικά αυτά αξιοποιούνται πλήρως στις 
εργασίες περιβαλλοντικής αποκατάστασης, διασφαλίζοντας την επιτυχία των 
προβλεπόμενων φυτεύσεων αλλά και την ταχύρρυθμη ανάπτυξη των 
φυτευόμενων φυταρίων και δενδρυλλίων . 

• Διασφαλίζεται η αποτελεσματική προστασία και αξιοποίηση των υδατικών 
πόρων της περιοχής καθώς το Έργο. 

 Λειτουργεί με βάση την αρχή της μηδενικής απόρριψης υγρών 
αποβλήτων στους φυσικούς αποδέκτες της περιοχής, αρχή που 
εξασφαλίζεται με εσωτερικές ανακυκλώσεις του χρησιμοποιούμενου 
νερού σε όλα τα στάδια επεξεργασίας, αξιοποίηση των νερών της 
βροχής στην περιοχή κατάληψης του Έργου και αποτελεσματική 
στεγανοποίηση του εδάφους στις περιοχές των εγκαταστάσεων του 
έργου. Ειδικά μέτρα λαμβάνονται για την στεγανοποίηση της περιοχής 
των εγκαταστάσεων του εργοστασίου και της περιοχής της λεκάνης 
απόθεσης αφυγραμένων τελμάτων. 

 Περιορίζει την χρήση κυανίου με την εφαρμογή της μεθόδου της 
κυάνωσης για την εκλεκτική εκχύλιση του χρυσού σε μεταλλικές 
δεξαμενές, (και όχι σε σωρούς), οι οποίες περιβάλλονται από 
προστατευτικό τοιχίο με εσωτερικά υδατοστεγανό δάπεδο. 

 Εξασφαλίζει την αδρανοποίηση των τελμάτων της κυάνωσης με την 
προεπεξεργασία τους με τη μέθοδο INCO για την αποτελεσματική 
καταστροφή των κυανιόντων που περιέχουν κατά την έξοδό τους από 
το κύκλωμα της εκχύλισης. 

 Εφαρμόζει όλα τα μέτρα για την πρόληψη τυχόν ανεξέλεγκτων 
διαρροών ιδιαίτερα από το χώρο απόθεσης τελμάτων καθώς τα 
διαχειριζόμενα τέλματα είναι σε στερεή κατάσταση και όχι σε υδαρή 
κατάσταση. 

• Ελαχιστοποιούνται οι ανάγκες του Έργου σε νερό, με την εφαρμογή 
εσωτερικών ανακυκλώσεων, την αξιοποίηση των νερών της βροχής στην 
περιοχή άμεσης επέμβασης του Έργου και την ελαχιστοποίηση των απωλειών. 
Η ελαχιστοποίηση των απωλειών εξασφαλίζεται με την εκχύλιση του 
χρυσοφόρου μεταλλεύματος σε μεταλλικές δεξαμενές, αλλά κυρίως με την 
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εφαρμογή της τεχνικής της ξηρής απόθεσης, δηλαδή την αφύγρανση των 
τελμάτων σε φιλτρόπρεσσες πριν την απόθεσή τους στο χώρο απόθεσης. 

• Περιορίζονται αποτελεσματικά οι εκπομπές σκόνης στην ατμόσφαιρα με την 
εφαρμογή συστημάτων αποκονίωσης με σακκόφιλτρα, κατά την ξηρή θραύση 
του μεταλλεύματος και υδρομεταλλουργικής μεθόδου για την περαιτέρω 
κατεργασία του. Παράλληλα λαμβάνονται αποτελεσματικά μέτρα καταστολής 
της σκόνης στο χώρο απόθεσης των αφυγραμένων τελμάτων και κατά την 
κίνηση των φορτηγών μεταλλεύματος και στείρων. 

• Μετά την ολοκλήρωση της παραγωγικής λειτουργίας του Έργου εφαρμόζεται 
πρόγραμμα κλεισίματος για την ασφαλή απομάκρυνση του χρησιμοποιούμενου 
πάγιου και κινητού εξοπλισμού και την καθαίρεση των κτιριακών 
εγκαταστάσεων και ακολουθεί πρόγραμμα εργασιών περιβαλλοντικής 
αποκατάστασης της περιοχής κατάληψης του Έργου με δενδροφυτεύσεις με 
ενδημικά είδη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 
 
7.1 Γενικά 
 
Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται μια καταρχήν εκτίμηση και αξιολόγηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου του Περάματος στην άμεση και ευρύτερη 
περιοχή του έργου. Η εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
γίνεται ανά περιβαλλοντική παράμετρο ή μέσο και οι επιπτώσεις διακρίνονται σε 
ασθενείς, μη σημαντικές και σημαντικές σύμφωνα με τους ορισμούς που δίνονται 
παρακάτω : 
 Ασθενής επίπτωση : Ως ασθενής επίπτωση επί μιας περιβαλλοντικής παραμέτρου 

χαρακτηρίζεται εκείνη η επίπτωση η οποία προξενεί μη μετρήσιμες, τοπικά 
περιορισμένες διαφοροποιήσεις στην φυσική κατάσταση ή/και την περιβαλλοντική 
αξία ή/και την παραγωγική δυνατότητα ή/και τη χρήση του περιβαλλοντικού μέσου. 

 Μη σημαντική επίπτωση : Ως μη σημαντική επίπτωση επί μιας περιβαλλοντικής 
παραμέτρου χαρακτηρίζεται εκείνη η επίπτωση η οποία προξενεί μετρήσιμες 
διαφοροποιήσεις στη φυσική κατάσταση ή/και την περιβαλλοντική αξία ή/και την 
παραγωγική δυνατότητα ή/και τη χρήση της παραμέτρου, χωρίς όμως εκ των 
διαφοροποιήσεων αυτών να προκύπτουν ουσιώδεις αλλαγές στα παραπάνω 
χαρακτηριστικά της παραμέτρου. 

 Σημαντική επίπτωση : Ως σημαντική επίπτωση επί μιας περιβαλλοντικής 
παραμέτρου χαρακτηρίζεται εκείνη η επίπτωση η οποία προξενεί μετρήσιμες 
διαφοροποιήσεις στην φυσική κατάσταση ή/και την περιβαλλοντική αξία ή/και την 
παραγωγική δυνατότητα ή/και τη χρήση της παραμέτρου, προξενώντας ταυτόχρονα 
ουσιώδεις αλλαγές στα παραπάνω χαρακτηριστικά της παραμέτρου. 

 
Επιπροσθέτως, οι πιθανές επιπτώσεις του έργου διακρίνονται σε μόνιμες ή παροδικές 
ανάλογα με την χρονική διάρκεια της επίπτωσης. Σε γενικές γραμμές, μόνιμες 
χαρακτηρίζονται εκείνες οι επιπτώσεις που συνεχίζουν να υφίστανται και μετά την 
ολοκλήρωση του έργου ενώ ως παροδικές χαρακτηρίζονται εκείνες που παύουν να 
υφίστανται μετά το πέρας της περιόδου κατασκευής ή/και λειτουργίας του έργου. 
 
Τέλος, οι πιθανές επιπτώσεις του έργου διακρίνονται σε 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. Ακολούθως, 
οι αναστρέψιμες επιπτώσεις διακρίνονται σε μερικώς ή ολικώς αναστρέψιμες ανάλογα 
με την δυνατότητα ολικής ή μερικής αναστροφής της επίπτωσης μετά την εφαρμογής 
των επανορθωτικών μέτρων. 
 
Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζονται οι επιπτώσεις του έργου στις εξής περιβαλλοντικές 
παραμέτρους: μορφολογία και οπτική του τοπίου, έδαφος, χρήσεις γης, υπόγεια και 
επιφανειακά νερά, ατμόσφαιρα, θόρυβο, χλωρίδα και πανίδα, οικονομικές - κοινωνικές 
παραμέτρους, ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον. 
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7.2 Μορφολογία εδάφους και οπτική όχληση 
 
7.2.1 Μορφολογικά χαρακτηριστικά περιοχής έργου 
 
Όπως είναι φυσικό οι επιπτώσεις της εκμετάλλευσης ορυκτών πόρων στην μορφολογία 
του εδάφους και το τοπίο της ευρύτερης περιοχής του έργου ποικίλουν ανάλογα με το 
είδος, το μέγεθος και τη θέση της δραστηριότητας. Όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 6, 
για την εκμετάλλευση του χρυσοφόρου κοιτάσματος στη θέση Πέραμα θα εφαρμοστεί 
η μέθοδος υπαίθριας εκμετάλλευσης κλειστού τύπου εκσκαφής και επιλεκτικής 
εξόρυξης. 
 
Η άμεση περιοχή του έργου χαρακτηρίζεται από μίξη λόφων μικρών σχετικά κλίσεων 
και μικρών κοιλάδων, ενώ το υψόμετρο στην περιοχή κυμαίνεται από 250m α.ε.θ. έως 
300m α.ε.θ. Ειδικότερα, η περιοχή του λόφου του Περάματος χαρακτηρίζεται από ήπιο 
ανάγλυφο χωρίς έντονες διαφοροποιήσεις. Οι κλίσεις των εδαφών εδώ κυμαίνονται 
μεταξύ 2% και 5% και σπάνια ξεπερνούν το 30%. Αντίθετα, η περιοχή του χώρου 
απόθεσης τελμάτων παρουσιάζει εντονότερο ανάγλυφο με κλίσεις εδάφους, που 
φτάνουν μέχρι και το 40%. 
 
Η εκμετάλλευση του κοιτάσματος Περάματος και η κατασκευή των επί μέρους 
τμημάτων του Έργου θα επιφέρουν αλλαγές στα μορφολογικά και τοπιολογικά 
χαρακτηριστικά της άμεσης περιοχής επέμβασης του Έργου. 
 
Οι επιπτώσεις επί των μορφολογικών και τοπιολογικών χαρακτηριστικών σχετίζονται 
με: 
 το χώρο της επιφανειακής εκμετάλλευσης, 
 το χώρο απόθεσης αφυγραμένων τελμάτων,  
 την κατασκευή του εργοστασίου επεξεργασίας, 
 τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών για τη λειτουργία του έργου (π.χ. την 

κατασκευή δρόμων μεταφοράς υλικών, κλπ.), 
 το χώρο προσωρινής απόθεσης στείρων και 
 το χώρο προσωρινής απόθεσης φυτικής γης και εδαφικού υλικού. 
 
Η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά 
της περιοχής περιλαμβάνει τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων τόσο κατά το στάδιο 
σχεδιασμού και υλοποίησης του έργου όσο και μετά το πέρας της δραστηριότητας. 
 
Στις επόμενες παραγράφους γίνεται συνοπτική αναφορά στις επιπτώσεις στη 
μορφολογία και το τοπίο για κάθε ένα από τα προαναφερόμενα επιμέρους τμήματα του 
έργου. 
 
Χώρος επιφανειακής εκμετάλλευσης: Όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 6 το 
κοίτασμα του Περάματος είναι ένα επιφανειακό κοίτασμα με συνολικό μήκος 550m και 
πλάτος 300m. Μετά το τέλος των εργασιών στη θέση του σημερινού λόφου θα υπάρχει 
εκσκαφή. Συνεπώς η επίπτωση της επιφανειακής εκμετάλλευσης στα υπάρχοντα 
μορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής του έργου θα είναι σημαντική και εκτιμάται 
ως μόνιμη και μη αναστρέψιμη αφού η αλλαγή των μορφολογικών χαρακτηριστικών 
δεν είναι δυνατό να αναστραφεί μετά το τέλος των εργασιών. Μετά το τέλος των 
εργασιών η επιφάνεια του ανοικτού μεταλλείου θα αποκατασταθεί με τρόπο, ώστε να 
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αποφεύγεται οποιαδήποτε απευθείας επαφή των θειούχων ορυκτών με τον 
ατμοσφαιρικό αέρα και τη βροχή. Το τελικό ανάγλυφο μετά την ολοκλήρωση των 
Έργων αποκατάστασης εκτιμάται ότι θα εντάσσεται ομαλά στο ανάγλυφο της 
ευρύτερης περιοχής του έργου. Αναλυτικότερη περιγραφή των μέτρων που θα ληφθούν 
για το μετριασμό των επιπτώσεων θα δοθεί στο στάδιο της μελέτης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων.  
 
Χώρος απόθεσης αφυγραμένων τελμάτων: Η εγκατάσταση διαχείρισης αφυγραμένων 
τελμάτων αλλοιώνει επίσης τοπικά τα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρατηριστικά της 
άμεσης περιοχής του Έργου. Η έκταση κατάληψης θα είναι περίπου 321στρ. 
συμπεριλαμβανομένων και των αναχωμάτων (347στρ. με τις δυο λίμνες ανάντι και 
κατάντι). Η μορφολογία της περιοχής απόθεσης θα τροποποιηθεί σταδιακά με τη 
μεταφορά και απόθεση των αφυγραμένων τελμάτων, τα οποία μαζί με τα αναχώματα θα 
σχηματίσουν ένα πρανές, που με τη μορφή λοφίσκου θα φτάσει το υψόμετρο των 235m 
από την επιφάνεια της θάλασσας.  
 
Λαμβάνοντα υπόψη ότι η γύρω περιοχή είναι επίσης λοφώδης εκτιμάται ότι η επίπτωση 
της κατασκευής του χώρου απόθεσης τελμάτων στα μορφολογικά και τοπιολογικά 
χαρακτηριστικά της περιοχής κατάληψης χαρακτηρίζεται ως μη σημαντική, μόνιμη και 
μη αναστρέψιμη. Σημειώνεται ότι τα έργα αποκατάστασης που θα λάβουν χώρα μετά 
τον τερματισμό των εργασιών θα συμβάλλουν έτι περαιτέρω στο μετριασμό των 
επιπτώσεων του έργου. Η διεθνής εμπειρία σε έργα αποκατάστασης χώρων απόθεσης 
τελμάτων μεταλλευτικών εγκαταστάσεων είναι πολύ μεγάλη, ενώ αρκετά έργα 
αποκατάστασης μεταλλευτικών εγκαταστάσεων έχουν γίνει και στην Ελλάδα. Στο 
στάδιο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) θα αναλυθούν διεξοδικά τα 
μέτρα που θα ληφθούν για τον μετριασμό των επιπτώσεων. 
 
Έργα Υποδομής: Τα έργα υποδομής που θα χρειαστεί να κατασκευαστούν για τις 
ανάγκες του Έργου αφορούν κυρίως την κατασκευή του δρόμου που θα ενώνει το 
εργοστάσιο με την Ε .Ο. Αλεξανδρούπολη - Κομοτηνή, καθώς και τους εργοταξιακούς 
δρόμους από το εργοστάσιο προς το μεταλλείο και το χώρο απόθεσης αφυγραμένων 
τελμάτων. 
 
Η επίπτωση των έργων υποδομής στα τοπιολογικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά 
της περιοχής του έργου κρίνεται ως μη σημαντική αφού οι εργοταξιακοί δρόμοι του 
έργου είναι περιορισμένου μήκους και ο δρόμος σύνδεσης με την Eθνική Οδό θα 
ακολουθήσει την όδευση του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου. Αυτά τα έργα θα 
διατηρηθούν και μετά το τέλος της λειτουργίας των εγκαταστάσεων, συνεπώς η 
επίπτωση τους θα είναι μόνιμη και μη αναστρέψιμη. Σημειώνεται ότι ιδιαίτερη προσοχή 
θα πρέπει να δοθεί κατά τη φάση κατασκευής των έργων αυτών, έτσι ώστε να υπάρξουν 
οι ελάχιστες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Για το λόγο αυτό θα ληφθούν μια σειρά από 
επανορθωτικά μέτρα για την ελαχιστοποίηση των πιθανών επιπτώσεων. Αναλυτική 
περιγραφή των προτεινόμενων επανορθωτικών μέτρων θα γίνει στο στάδιο της 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 
 
Χώρος προσωρινής απόθεσης στείρων μεταλλείου: Όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 
6 τα οξειδωμένα και θειούχα στείρα της εκμετάλλευσης θα αποτεθούν προσωρινά σε  
δύο χώρους συνολικής επιφάνειας 67στρ. και 11στρ. αντίστοιχα, ο πρώτος εξωτερικά 
και ο δεύτερος εσωτερικά στα ΒΔ όρια της εκσκαφής του μεταλλείου. Λόγω της μικρής 
επιφάνειας κατάληψης και του μικρού μεγέθους των σωρών που θα σχηματισθούν, η 
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επίπτωση στο ανάγλυφο της περιοχής θα είναι μη σημαντική, παροδική και ολικώς 
αναστρέψιμη, αφού τα μεν οξειδωμένα στείρα θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή 
των εσωτερικών αναχωμάτων της εγκατάστασης απόθεσης αφυγραμένων τελμάτων και 
για τις εργασίες αποκατάστασης του έργου, τα δε θειούχα θα τοποθετηθούν στο χώρο 
της εκσκαφής μετά το πέρας των εργασιών, ενώ η επιφάνεια που θα καταλάβουν οι 
χώροι αυτοί θα αποκατασταθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιστρέψει στη σημερινή της 
κατάσταση. 
 
Εργοστάσιο επεξεργασίας: Όπως είναι φυσικό η κατασκευή ενός εργοστασίου 
επιφέρει επιπτώσεις στα μορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής στην οποία θα 
χωροθετηθεί. Ωστόσο, το μικρό σχετικά μέγεθος της περιοχής του εργοστασίου, καθώς 
και το γεγονός ότι μετά το τέλος των εργασιών τα κτίρια θα κατεδαφιστούν (εκτός και 
αν οι τοπικοί φορείς θελήσουν να τα χρησιμοποιήσουν για κάποιους κοινωφελείς 
σκοπούς) και η περιοχή θα αποκατασταθεί κατάλληλα, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η 
συνολική επίπτωση της κατασκευής του εργοστασίου επεξεργασίας στα μορφολογικά 
και τοπιολογικά χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής είναι μη σημαντική, παροδική 
και αναστρέψιμη. 
 
Χώρος απόθεσης φυτικής γης και εδαφικού υλικού: Λόγω του μικρού χώρου που θα 
καταλάβει (~30 στρ.), του μικρού ύψους (έως 5m) και της προσωρινότητας των 
αποθέσεων φυτικής γης και εδαφικού υλικού, οι σχετικές επιπτώσεις στα μορφολογικά 
χαρακτηριστικά του τοπίου εκτιμώνται ως ασθενείς, παροδικές και ολικά 
αναστρέψιμες. 
 
Συμπερασματικά, με βάση τα όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις 
στα μορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής από την υλοποίηση του έργου 
αναμένεται να είναι μη σημαντικές, ενώ χαρακτηρίζονται ως παροδικές και μερικώς 
αναστρέψιμες. 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται με εποπτικό τρόπο η συνολική εκτίμηση και 
αξιολόγηση των επιπτώσεων στα μορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης 
 

Κατηγορία Αξιολόγησης Βαθμίδες Αξιολόγησης Αξιολόγηση 

Σημαντικότητα 

Σημαντικές Επιπτώσεις  
Μετρίως Σημαντικές   
Μη Σημαντικές  
Αμελητέες  

Χρονική Διάρκεια Μόνιμες   
Παροδικές  

Αναστρεψιμότητα 
Μη Αναστρέψιμες  
Μερικώς αναστρέψιμες  
Ολικώς Αναστρέψιμες  

 
7.2.2 Οπτική όχληση 
 
Μια από τις κυριότερες επιπτώσεις των μεταλλευτικών/μεταλλουργικών δραστηριο-
τήτων είναι η οπτική όχληση που δημιουργείται ως συνέπεια της αλλοίωσης των 
τοπιολογικών χαρακτηριστικών της περιοχής που λαμβάνουν χώρα. Η επίπτωση είναι 
μεγαλύτερη στη περίπτωση επιφανειακών εκμεταλλεύσεων, ειδικά σε περιοχές όπου 
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υπάρχει άμεση επαφή με κάποιο δρόμο, οικισμό ή ευαίσθητη σε οπτική όχληση χρήση 
(π.χ. αρχαιολογικός χώρος). 
 
Για την καλύτερη εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων από την ανάπτυξη, τη 
λειτουργία και την αποκατάσταση του έργου του Περάματος, εξετάστηκε η οπτική 
όχληση που είναι πιθανόν να προκύψει από τέσσερα (4) αντιπροσωπευτικά σημεία της 
γύρω περιοχής, τα οποία είναι τα εξής : 
• Αρχαιολογικός χώρος «Ακρόπολης Περάματος»: βρίσκεται ανατολικά του οικισμού 

Περάματος σε υψόμετρο 300m περίπου και σε απόσταση περίπου 330m από το 
ανατολικό όριο της περιοχής κατάληψης. Σημειώνεται ότι η «Ακρόπολη του 
Περάματος» δεν είναι επισκέψιμη από το κοινό δεδομένου ότι δεν υπάρχει η 
κατάλληλη υποδομή πρόσβασης σε αυτή.  

• Αρχαιολογικός χώρος «Ακρόπολης Αγ. Γεωργίου»: βρίσκεται δυτικά της περιοχής 
του έργου, σε υψόμετρο περίπου 230 m και σε απόσταση περίπου 2 km περίπου από 
το δυτικό όριο της περιοχής κατάληψης. Σημειώνεται ότι η «Ακρόπολη του Αγ. 
Γεωργίου» δεν είναι επισκέψιμη από το κοινό. 

• Οικισμός Περάματος. Βρίσκεται βορειοανατολικά του βόρειου τομέα του 
μεταλλείου σε απόσταση πάνω από 500 m σε ευθεία γραμμή από το ανατολικότερο 
σημείο του μεταλλείου. 

• Επαρχιακή οδός «Μέστη – Παραλία Πετρωτών»: είναι ο δρόμος που συνδέει τη 
Μέστη με τον οικισμό Πετρωτά και την Παραλία Πετρωτών και βρίσκεται δυτικά 
των υπό εξέταση εγκαταστάσεων, σε απόσταση περίπου 950 m σε ευθεία γραμμή 
από το δυτικό όριο της περιοχής του έργου. 

 
Τα σημεία αυτά επιλέχθηκαν λαμβάνοντας υπόψη: 

• την ευαισθησία σε οπτική όχληση που παρουσιάζουν οι οικισμοί, οι επαρχιακές 
οδοί και οι αρχαιολογικοί χώροι 

• τη μορφολογία της περιοχής γύρω από το έργο και την ορατότητα των 
τμημάτων του έργου από διάφορα σημεία της περιοχής 

 
Στη Εικόνα 7.2.2-1 παρουσιάζονται όλες οι εγκαταστάσεις του έργου, η περιοχή 
κατάληψης του έργου καθώς και τα τέσσερα αντιπροσωπευτικά σημεία ενδιαφέροντος:  
 
Φάση Ανάπτυξης 
 
Κατά τη φάση ανάπτυξης του υπό μελέτη έργου θα απαιτηθούν εργασίες αποψίλωσης 
και εκσκαφής στις περιοχές του μεταλλείου, του χώρου απόθεσης των αφυγραμένων 
τελμάτων, του χώρου αποθήκευσης των στείρων υλικών και των μεταλλευμάτων καθώς 
και της εγκατάστασης του εργοστασίου. Στην Εικόνα. 7.2.2-2 (δυο εικόνες) 
παρουσιάζεται η οπτική όχληση των εκάστοτε τμημάτων του έργου στα σημεία 
ενδιαφέροντος: 
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Εικόνα 7.2.2-1. Απεικόνιση του έργου, της περιοχής κατάληψης αυτού και των 

σημείων ενδιαφέροντος 
 

Ακρόπολη 
Αγ. Γεωργίου 

Περιοχή 
κατάληψης 

έργου 

Ακρόπολη 
Περάματος 

Επαρχιακή 
οδός 

Οικισμός 
Περάματος 

Εγκαταστάσεις 
έργου 
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Εικόνα 7.2.2-2. Προοπτική απεικόνιση του υπό μελέτη έργου κατά τη φάση 

ανάπτυξης 
Όπου: 
1: Μεταλλείο 
2: Χώρος απόθεσης των αφυγραμένων τελμάτων 
3: Χώρος προσωρινής απόθεσης θειούχων στείρων μεταλλείου 
4: Χώρος προσωρινής απόθεσης οξειδωμένων στείρων μεταλλείου 
5: Χώρος προσωρινής απόθεσης φτωχού μεταλλεύματος 

Ακρόπολη 
Περάματος 

Οικισμός 
Περάματος 

1 

2 
6 

7 

2 3 4 
5 

7 

Επαρχιακή 
οδός Ακρόπολη 

Αγ. Γεωργίου 

1 
2 

6 7 

2 
4 

5 
3 



ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε. 
Π.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ, Ν. ΕΒΡΟΥ 

ENVECO A.E - ECHMES  185 / 259 

6: Χώρος αποθήκευσης των μεταλλευμάτων 
7: Εγκατάσταση εργοστασίου 
 

Παρατηρείται ότι από τον 
αρχαιολογικό χώρο της Ακρό-
πολης του Περάματος 
υπάρχει οπτική επαφή μόνο 
του ανατολικού τμήματος του 
μεταλλείου, του χώρου 
απόθεσης των αφυγραμένων 
τελμάτων καθώς και του 
ανατολικού τμήματος του 
χώρου αποθήκευσης των 
οξειδωμένων στείρων υλικών 
(βλέπε Παράρτημα I-2). 
Βέβαια, δεδομένου ότι ο 
αρχαιολογικός αυτός χώρος 
είναι μη επισκέψιμος, οι 

επιπτώσεις στην οπτική όχληση αξιολογούνται ως αμελητέες. 
 
 

Από τον οικισμό του 
Περάματος παρατηρείται, 
αντίστοιχα με τη Ακρόπολη 
του Περάματος, ότι υπάρχει 
οπτική επαφή μόνο του 
ανατολικού τμήματος του 
μεταλλείου, του βόρειου 
τμήματος του χώρου 
απόθεσης των αφυγρα-
μένων τελμάτων καθώς και 
του ανατολικού τμήματος 
του χώρου αποθήκευσης 
των οξειδωμένων στείρων 
υλικών (βλέπε Παράρτημα 
I-2). Από τα 
προαναφερόμενα αλλά και 
δεδομένου ότι ο οικισμός 

απέχει πάνω από 500 m από τα εκάστοτε τμήματα του υπό μελέτη έργου, οι επιπτώσεις 
στην οπτική όχληση αξιολογούνται ως μη σημαντικές. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Άποψη περιοχής από Ανατολικά 

Άποψη περιοχής από Βόρεια 
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Από τον αρχαιολογικό χώρο 
της Ακρόπολης του Αγίου 
Γεωργίου δεν υπάρχει οπτική 
επαφή ως προς τα τμήματα του 
υπό μελέτη έργου λόγω του 
υπάρχοντος ανάγλυφου. 
Εξαίρεση αποτελεί το 
υψηλότερο σημείο της Ακρόπο-
λης από την οποία γίνονται 
εμφανή το μεταλλείο, ο χώρος 
απόθεσης των αφυγραμένων 
τελμάτων καθώς και ο χώρος 
αποθήκευσης των στείρων 
υλικών και των μεταλλευμάτων 
(βλέπε Παράρτημα I-2). Από 
τα παραπάνω και δεδομένου ότι 

ο αρχαιολογικός χώρος απέχει 2 km περίπου από το δυτικό όριο της περιοχής 
κατάληψης αλλά και ότι δεν είναι επισκέψιμος από το κοινό, εκτιμάται ότι οι 
επιπτώσεις είναι αμελητέες. 
 

 
Όσον αφορά την επαρχιακή 
οδό, παρατηρείται ότι από το 
ύψος του αρχαιολογικού 
χώρου της Ακρόπολης του 
Αγίου Γεωργίου και για 3 km 
(με κατεύθυνση προς τη 
Μέστη) υπάρχει οπτική 
επαφή με όλα τα τμήματα του 
υπό μελέτη έργου. Στα 
επόμενα 4,5 km προς τη 
Μέστη θα φαίνονται μόνο το 
μεταλλείο, ο χώρος απόθεσης 
των αφυγραμένων τελμάτων 
και ο χώρος αποθήκευσης 
των στείρων υλικών (βλέπε 
Παράρτημα I-2). Δεδομένου 

ότι η επαρχιακή οδός βρίσκεται σε απόσταση περίπου 950 m σε ευθεία γραμμή από το 
δυτικό όριο της περιοχής του έργου, της περιορισμένης συχνότητας των διερχομένων 
οχημάτων καθώς και της κατεύθυνσης των οχημάτων (η κατεύθυνση προς Παραλία 
Πετρωτών έχει τη μεγαλύτερη οπτική όχληση), οι επιπτώσεις στην οπτική όχληση 
κρίνονται ως μη σημαντικές.  
 
Συμπερασματικά, με βάση τα όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις 
στην οπτική όχληση των σημείων ενδιαφέροντος κατά τη φάση ανάπτυξης του έργου 
αναμένεται να είναι μη σημαντικές, ενώ θα είναι περιορισμένης χρονικής διάρκειας και 
μερικώς αναστρέψιμες, καθόσον μετά το πέρας της φάσης λειτουργίας θα λάβουν χώρα 
εργασίες αποκατάστασης στις περιοχές που έχουν θιγεί. 
 

Άποψη περιοχής από Δυτικά 

Άποψη περιοχής από Βορειο-Ανατολικά 
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται με εποπτικό τρόπο η συνολική εκτίμηση και 
αξιολόγηση των επιπτώσεων από τη φάση ανάπτυξης του έργου στην οπτική όχληση 
των σημείων ενδιαφέροντος. 
 

Κατηγορία Αξιολόγησης Βαθμίδες Αξιολόγησης Αξιολόγηση 

Σημαντικότητα 

Σημαντικές Επιπτώσεις  
Μετρίως Σημαντικές   
Μη Σημαντικές  
Αμελητέες  

Χρονική Διάρκεια Μόνιμες   
Παροδικές  

Αναστρεψιμότητα 
Μη Αναστρέψιμες  
Μερικώς αναστρέψιμες  
Ολικώς Αναστρέψιμες  

 
Φάση λειτουργίας 
 
Το 9ο έτος της λειτουργίας του υπό μελέτη έργου, όπου και ολοκληρώνεται η λειτουρ-
γία του, στην περιοχή επέμβασης θα υπάρχει το μεταλλείο, ο χώρος απόθεσης των 
αφυγραμένων τελμάτων, ο χώρος εγκατάστασης του εργοστασίου, ο χώρος 
αποθήκευσης των μεταλλευμάτων, ο χώρος αποθήκευσης των στείρων καθώς και ο 
οδικός άξονας πρόσβασης στις εγκαταστάσεις του έργου. Στην Εικόνα.7.2.2-3 
παρουσιάζεται η προοπτική εικόνα των εκάστοτε τμημάτων του έργου στα σημεία 
ενδιαφέροντος: 
 

 
 
 

 
 
 

Ακρόπολη 
Περάματος 

Οικισμός 
Περάματος 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
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Εικόνα 7.2.2-3. Προοπτική απεικόνιση του υπό μελέτη έργου κατά τη φάση 

λειτουργίας (9ος χρόνος λειτουργίας) 
 
Όπου: 
1: Μεταλλείο 
2: Χώρος απόθεσης των αφυγραμένων τελμάτων 
3: Χώρος προσωρινής απόθεσης θειούχων στείρων μεταλλείου 
4: Χώρος προσωρινής απόθεσης οξειδωμένων στείρων μεταλλείου 
5: Χώρος προσωρινής απόθεσης φτωχού μεταλλεύματος 
6: Χώρος αποθήκευσης των μεταλλευμάτων 
7: Εγκατάσταση εργοστασίου 
 

Παρατηρείται ότι από τον 
αρχαιολογικό χώρο της 
Ακρόπολης του Περάματος 
υπάρχει οπτική επαφή του 
ανατολικού τμήματος του 
μεταλλείου, του χώρου από-
θεσης των αφυγραμένων τελ-
μάτων καθώς και του άνω 
αναχώματος αυτού, του χώρου 
αποθήκευσης των οξειδωμένων 
στείρων υλικών καθώς και του 
δρόμου πρόσβασης στις 
εγκαταστάσεις του υπό μελέτη 
έργου (βλέπε Παράρτημα I-2). 
Παρόλο που η οπτική όχληση 

ιδιαίτερα όσον αφορά το χώρο απόθεσης των αφυγραμένων τελμάτων είναι αρκετά 
έντονη, αφού η απόθεση θα φτάσει σε υψόμετρο 235 m (με τη βάση του στο 195 m), οι 

Επαρχιακή 
οδός Ακρόπολη 

Αγ. Γεωργίου 

7 

2 
1 

6 
3 

4 
5 

Άποψη περιοχής από Ανατολικά 
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επιπτώσεις κρίνονται ως μετρίως σημαντικές δεδομένου ότι ο αρχαιολογικός αυτός 
χώρος είναι μη επισκέψιμος. 

 
Από τον οικισμό του Περά-
ματος παρατηρείται, αντί-
στοιχα με τη Ακρόπολη του 
Περάματος, ότι υπάρχει 
οπτική επαφή του ανατολικού 
τμήματος του μεταλλείου, του 
χώρου απόθεσης των 
αφυγραμένων τελμάτων 
καθώς και του άνω 
αναχώματος αυτού, του 
χώρου αποθήκευσης των 
οξειδωμένων στείρων υλικών 
καθώς και του δρόμου 

πρόσβασης στις εγκαταστάσεις του υπό μελέτη έργου (βλέπε Παράρτημα I-2). 
Δεδομένου ότι ο οικισμός απέχει πάνω από 500 m από τα εκάστοτε τμήματα του υπό 
μελέτη έργου, οι επιπτώσεις στην οπτική όχληση όσον αφορά το μεταλλείο και το χώρο 
αποθήκευσης των στείρων υλικών κρίνονται ως μη σημαντικές. Επίσης, ως μη 
σημαντικές κρίνονται οι επιπτώσεις όσον αφορά την οπτική όχληση στο δρόμο 
πρόσβασης των εγκαταστάσεων, δεδομένου ότι στη περιοχή υπάρχει ένα σχετικά πυκνό 
δίκτυο αγροτικών και δασικών δρόμων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται από τους αγρότες 
της περιοχής για τη πρόσβαση στα αγροκτήματά τους. Τέλος, όσον αφορά την οπτική 
όχληση στο χώρο απόθεσης των αφυγραμένων τελμάτων οι επιπτώσεις κρίνονται ως 
σημαντικές αφού η απόθεση θα φτάσει σε υψόμετρο 235 m. 
 

Από τον αρχαιολογικό χώρο 
της Ακρόπολης του Αγίου 
Γεωργίου δεν υπάρχει 
οπτική επαφή ως προς τα 
τμήματα του υπό μελέτη 
έργου λόγω του υπάρχοντος 
ανάγλυφου. Εξαίρεση 
αποτελεί το υψηλότερο 
σημείο της Ακρόπολης από 
την οποία γίνονται εμφανή 
όλες οι εγκαταστάσεις του 
υπό μελέτη έργου (βλέπε 
Παράρτημα I-2). Από τα 
παραπάνω και δεδομένου 
ότι ο αρχαιολογικός χώρος 
απέχει 2 km περίπου από το 
δυτικό όριο της περιοχής 

κατάληψης αλλά και ότι δεν είναι επισκέψιμος από το κοινό, προκύπτει ότι οι 
επιπτώσεις είναι μη σημαντικές. 

Άποψη περιοχής από Βόρεια 

Άποψη περιοχής από Δυτικά 
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Όσον αφορά την επαρχια-
κή οδό, παρατηρείται ότι 
από το ύψος του αρχαι-
ολογικού χώρου της 
Ακρόπολης του Αγίου 
Γεωργίου και για 4 Km 
περίπου (με κατεύθυνση 
προς τη Μέστη) υπάρχει 
οπτική επαφή προς όλα τα 
τμήματα του υπό μελέτη 
έργου. Στα επόμενα 3,5 
Km προς τη Μέστη 
εμφανή είναι μόνο το 
μεταλλείο, ο χώρος 
απόθεσης των 
αφυγραμένων τελμάτων, ο 
χώρος αποθήκευσης των 
στείρων υλικών και ο 

δρόμος πρόσβασης στις εγκαταστάσεις (βλέπε Παράρτημα I-2). Ο δρόμος πρόσβασης 
των εγκαταστάσεων εκτιμάται ότι προκαλεί αμελητέα οπτική όχληση, δεδομένου ότι 
στη περιοχή υπάρχει ένα σχετικά πυκνό δίκτυο αγροτικών και δασικών δρόμων, οι 
οποίοι χρησιμοποιούνται ήδη από τους αγρότες της περιοχής για τη πρόσβαση στα 
αγροκτήματά τους. Οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις του υπό μελέτη έργου εκτιμάται ότι 
προκαλούν μετρίως σημαντικές επιπτώσεις, παρά την έντονη αλλά παρόλα αυτά 
προσωρινή αλλαγή της μορφολογίας, δεδομένης της περιορισμένης συχνότητας των 
διερχομένων οχημάτων καθώς και της κατεύθυνσης των οχημάτων (η κατεύθυνση προς 
Παραλία Πετρωτών έχει τη μεγαλύτερη οπτική όχληση). 
 
Συμπερασματικά, με βάση τα όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις 
στην οπτική όχληση των σημείων ενδιαφέροντος κατά τη φάση λειτουργίας του έργου 
αναμένεται να είναι σημαντικές, ενώ θα είναι περιορισμένης χρονικής διάρκειας και 
μερικώς αναστρέψιμες, καθόσον μετά το πέρας της φάσης λειτουργίας θα λάβουν χώρα 
εργασίες αποκατάστασης στις περιοχές που έχουν θιγεί. 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται με εποπτικό τρόπο η συνολική εκτίμηση και 
αξιολόγηση των επιπτώσεων από τη φάση ανάπτυξης του έργου στην οπτική όχληση 
των σημείων ενδιαφέροντος. 
 

Κατηγορία Αξιολόγησης Βαθμίδες Αξιολόγησης Αξιολόγηση 

Σημαντικότητα 

Σημαντικές Επιπτώσεις  
Μετρίως Σημαντικές   
Μη Σημαντικές  
Αμελητέες  

Χρονική Διάρκεια Μόνιμες   
Παροδικές  

Αναστρεψιμότητα 
Μη Αναστρέψιμες  
Μερικώς αναστρέψιμες  
Ολικώς Αναστρέψιμες  

 

Άποψη περιοχής από Βορειο-Δυτικά 
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Φάση αποκατάστασης 
 
Μετά το πέρας της λειτουργίας του υπό μελέτη έργου θα απέλθει η φάση 
αποκατάστασης, κατά την οποία: 

- Αφού αποσυναρμολογηθεί– κατεδαφιστεί το εργοστάσιο χρυσού και 
όλες οι βοηθητικές εγκαταστάσεις, θα επαναφυτευθεί και θα 
αποκατασταθεί η περιοχή κατάληψης τους 

- Θα απομακρυνθούν οι σωροί απόθεσης των στείρων υλικών και θα 
επαναφυτευθεί η περιοχή κατάληψης τους 

- Η περιοχή κατάληψης του μεταλλείου θα επαναφυτευθεί αφού γίνει 
μερική επιχωμάτωση και αναδιαμόρφωση του ανάγλυφου του 

- Θα αποκατασταθεί η βλάστηση στην περιοχή κατάληψης του χώρου 
απόθεσης των αφυγραμένων τελμάτων αφού γίνει επικάλυψη και 
επιχωμάτωση της επιφάνειας. 

 
Επομένως, κατά τη φάση αποκατάστασης η περιοχή κατάληψης του υπό μελέτη έργου 
θα παρουσιάζει την προσομοιωμένη εικόνα που φαίνεται στην Εικόνα 7.2.2-4. 
 

 
Εικόνα 7.2.2-4. Περιοχή κατάληψης μετά την ολοκλήρωση της φάσης 

αποκατάστασης 

1 
2 

3 
4 

7 
2 

6 
5 
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Όπου: 
1: Μεταλλείο 
2: Χώρος απόθεσης των αφυγραμένων τελμάτων 
3: Χώρος προσωρινής απόθεσης θειούχων στείρων μεταλλείου 
4: Χώρος προσωρινής απόθεσης οξειδωμένων στείρων μεταλλείου 
5: Χώρος προσωρινής απόθεσης φτωχού μεταλλεύματος 
6: Χώρος αποθήκευσης των μεταλλευμάτων 
7: Εγκατάσταση εργοστασίου 
 
 
Στην Εικόνα 7.2.2-5 παρουσιάζεται η σύγκριση της εικόνας της περιοχής κατάληψης 
του υπό μελέτη έργου τόσο στην αρχική του κατάσταση όσο και μετά τη φάση 
αποκατάστασης (βλέπε και Παράρτημα I-2), 
 

 
Εικόνα 7.2.2-5. Σύγκριση περιοχής κατάληψης πριν και μετά τη λειτουργία του 

υπό μελέτη έργου 
 
Συγκρίνοντας την εικόνα που παρουσιάζει η περιοχή κατάληψης στην αρχική της φάση, 
πριν δηλαδή τη λειτουργία του υπό μελέτη έργου, με αυτή μετά τη φάση 
αποκατάστασης, παρατηρείται ότι στην ευρύτερη περιοχή μελέτης θα ενσωματωθεί ο 
δρόμος πρόσβασης των εγκαταστάσεων στο σχετικά πυκνό δίκτυο αγροτικών και 
δασικών δρόμων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται από τους αγρότες της περιοχής για τη 
πρόσβαση στα αγροκτήματά τους. Όσον αφορά την περιοχή του χώρου απόθεσης των 
μεταλλευμάτων και των στείρων υλικών δεν επέρχεται καμία αλλαγή μετά το πέρας της 
φάσης αποκατάστασης, σε σχέση με την αρχική κατάσταση περιβάλλοντος. Σε 
αντίθεση, τα τοπιολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής κατάληψης του μεταλλείου, του 
χώρου απόθεσης των αφυγραμένων τελμάτων καθώς και του χώρου εγκατάστασης του 
εργοστασίου θα έχουν μεν μεταβληθεί αλλά θα έχουν διαμορφωθεί έτσι ώστε να 
παρουσιάζουν τη μέγιστη εναρμόνιση με τον περιβάλλοντα χώρο.  
 
Συμπερασματικά, με βάση τα όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις 
στην οπτική εικόνα της περιοχής μετά τη φάση αποκατάστασης του έργου αναμένεται 
να είναι αμελητέες. 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται με εποπτικό τρόπο η συνολική εκτίμηση και 
αξιολόγηση των επιπτώσεων στην οπτική εικόνα της περιοχής μετά την ολοκλήρωση 
της φάσης αποκατάστασης του έργου. 

Χώρος απόθεσης 
των αφυγραμένων 

τελμάτων 
 

Μεταλλείο 
Μεταλλείο 

Χώρος απόθεσης 
των αφυγραμένων 

τελμάτων 
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Κατηγορία Αξιολόγησης Βαθμίδες Αξιολόγησης Αξιολόγηση 

Σημαντικότητα 

Σημαντικές Επιπτώσεις  
Μετρίως Σημαντικές   
Μη Σημαντικές  
Αμελητέες  

Χρονική Διάρκεια Μόνιμες   
Παροδικές  

Αναστρεψιμότητα 
Μη Αναστρέψιμες  
Μερικώς αναστρέψιμες  
Ολικώς Αναστρέψιμες  

 
7.3 Έδαφος 
 
Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των εδαφών εντός ή γύρω από μια περιοχή όπου 
πρόκειται να λάβει χώρα επιφανειακή εκμετάλλευση ενός ορυκτού πόρου είναι δυνατόν 
να αλλάξουν ή να αλλοιωθούν. Οι κύριες πηγές μεταβολής της υπάρχουσας 
κατάστασης των εδαφών σε μια περιοχή μεταλλευτικών εγκαταστάσεων είναι οι εξής:  
 η απομάκρυνση του επιφανειακού τμήματος εδάφους των εκτάσεων στις οποίες θα 

χωροθετηθούν οι μεταλλευτικές εγκαταστάσεις (εγκατάσταση διαχείρισης αφυ-
γραμένου τέλματος, εργοστάσιο επεξεργασίας, κ.α.) και της έκτασης της 
επιφανειακής εκμετάλλευσης. 

 οι πιθανές εκπομπές καθιζάνουσας σκόνης γύρω από τις εγκαταστάσεις 
 
Ειδικότερα οι πιθανές επιπτώσεις του έργου του Περάματος στο εδαφικό υλικό της 
άμεσης περιοχής είναι οι εξής: 
 
Χώρος επιφανειακής εκμετάλλευσης: Κατά την διάρκεια της αρχικής περιόδου 
λειτουργίας του έργου θα γίνει απομάκρυνση του εδαφικού υλικού του χώρου της 
επιφανειακής εκμετάλλευσης. Το υλικό αυτό θα αποτεθεί προσωρινά σε οριοθετημένο 
χώρο στα δυτικά του χώρου απόθεσης αφυγραμένων τελμάτων και μετά το τέλος των 
εργασιών θα χρησιμοποιηθεί στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής αποκατάστασης του 
έργου. 
 
Οι πιθανές επιπτώσεις της μεταφοράς και αποθήκευσης φυτικής γης και εδαφικού 
υλικού είναι: 
 η μεταβολή των φυσικοχημικών ιδιοτήτων του εδαφικού υλικού η οποία θα έχει ως 

αποτέλεσμα την γενικότερη υποβάθμιση του  
 η αυξημένη διάβρωση του εδαφικού υλικού (είτε από τον αέρα είτε από το νερό) 
 
Για την αντιμετώπιση αυτών των επιπτώσεων είναι δυνατόν να ληφθούν μια σειρά από 
μέτρα που θα στοχεύουν στην μείωση του μεγέθους των επιπτώσεων. Ενδεικτικά 
αναφέρονται: 
 η απόθεση του εδαφικού υλικού σε σχετικά λεπτά στρωματά έτσι ώστε να 

διατηρούνται οι βιολογικές διεργασίες εντός του εδαφικού υλικού με αποτέλεσμα 
τη μείωση της μεταβολής των φυσικοχημικών ιδιοτήτων του 

 η φύτευση κατάλληλων φυτικών ειδών έτσι ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο η 
διάβρωση του εδαφικού υλικού και η μετακίνηση του, κατάντη του σωρού. 
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Μια δευτερεύουσα πιθανή επίπτωση της λειτουργίας της επιφανειακής εκμετάλλευσης 
στο εδαφικό υλικό της περιοχής γύρω από το μεταλλείο είναι η απόθεση καθιζάνουσας 
σκόνης από το χώρου του μεταλλείου. Η αντιμετώπιση της παραγόμενης σκόνης θα 
αναλυθεί σε επόμενη παράγραφο. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ένα από τα κυριότερα 
μέτρα που θα ληφθούν για την μείωση της παραγωγής σκόνης είναι η συνεχής διάβροχη 
των εκτάσεων που δυνητικά μπορούν να παράγουν σημαντικές ποσότητες σκόνης. 
 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι επιπτώσεις της μεταλλευτικής δραστηριότητας στο 
έδαφος εντός της περιοχής του μεταλλείου διαρκούσης της λειτουργίας θα είναι 
σημαντικές. Μετά όμως την ολοκλήρωση των έργων περιβαλλοντικής αποκατάστασης 
εκτιμάται ότι θα είναι μη σημαντικές, μόνιμες και μερικώς αναστρέψιμες. 
Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα επανορθωτικά μέτρα που πρόκειται να 
ληφθούν θα δοθούν κατά το στάδιο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 
 
Χώρος απόθεσης αφυγραμένων τελμάτων: Όπως και στην περίπτωση του χώρου της 
επιφανειακής εκμετάλλευσης έτσι και στην περίπτωση του χώρου απόθεσης 
αφυγραμένων τελμάτων, το εδαφικό υλικό θα απομακρυνθεί και θα αποτεθεί στο 
προαναφερθέντα χώρο προσωρινής απόθεσης. Κατά την διάρκεια της λειτουργίας του 
έργου, η περιοχή θα καταληφθεί από τα αφυγραμένα τέλματα της μεταλλουργικής 
κατεργασίας τα οποία δεν περιέχουν οργανικό υλικό και σε καμία περίπτωση δεν 
μπορούν να συγκριθούν με το υπάρχον εδαφικό υλικό. Μετά το τέλος της λειτουργίας 
του έργου, το συγκεντρωμένο εδαφικό υλικό θα χρησιμοποιηθεί για την περιβαλ-
λοντική αποκατάσταση της έκτασης του χώρου απόθεσης μετριάζοντας με αυτό τον 
τρόπο την τελική επίπτωση στο εδαφικό υλικό της περιοχής. 
 
Επιπροσθέτως, υποβάθμιση της ποιότητας των εδαφών της περιοχή γύρω από το χώρο 
απόθεσης μπορεί να προκύψει από την έκλυση σκόνης. Η αποφυγή παραγωγής σκόνης 
από την περιοχή του χώρου απόθεσης αφυγραμένων τελμάτων θα αναλυθεί σε επόμενη 
παράγραφο, ενδεικτικά αναφέρεται ότι για την αποφυγή της παραγωγής σκόνης θα 
γίνεται διαβροχή από ψεκαστήρες στην επιφάνεια της εγκατάστασης. 
 
Συνεπώς, η συνολική επίπτωση στο έδαφος της περιοχής επέμβασης χαρακτηρίζεται για 
την περίοδο λειτουργίας ως σημαντική. Μετά όμως την ολοκλήρωση των έργων 
ανάπλασης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης εκτιμάται ότι οι σχετικές επιπτώσεις 
θα μετριασθούν σε μη σημαντικές, μόνιμες και μερικώς αναστρέψιμες. Ιδιαίτερη 
αναφορά στα προτεινόμενα επανορθωτικά μέτρα θα υπάρξει στο στάδιο της Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 
 
Εργοστάσιο επεξεργασίας: Οι κύριες επιπτώσεις της κατασκευής και λειτουργίας του 
εργοστασίου επεξεργασίας στο έδαφος σχετίζονται με την απομάκρυνση του εδαφικού 
υλικού από την επιφάνεια που θα χωροθετηθούν οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου και 
την παραγόμενη σκόνη από την παραγωγική διαδικασία (κυρίως διεργασίες θραύσης, 
μεταφοράς μεταλλεύματος, κλπ.).  
 
Για το εδαφικό υλικό που θα απομακρυνθεί από τον χώρο του εργοστασίου ισχύουν τα 
αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους. Η σκόνη που παράγεται από τις 
παραγωγικές διαδικασίες η οποία είναι πιθανό να περιέχει ρυπογόνα στοιχεία, μπορεί 
με την βοήθεια του αέρα να αποτεθεί στα εδάφη της γύρω περιοχή. Για την αποφυγή 
της παραγωγής σκόνης στην περιοχή του εργοστασίου θα ληφθούν κατάλληλα μέτρα. 
Ενδεικτικά αναφέρεται η διαβροχή των επιφανειών που είναι πιθανόν να παράγουν 
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σκόνη (π.χ. σωρός μεταλλεύματος, κ.α.) είτε με νερό είτε με ειδικές χημικές ουσίες οι 
οποίες αποτρέπουν την εκπομπή σκόνης. 
 
Μετά το τέλος των εργασιών η περιοχή του εργοστασίου θα αποκατασταθεί 
περιβαλλοντικά. Εδαφικό υλικό θα επιστρωθεί επί των ελεύθερων επιφανειών και θα 
φυτευτούν κατάλληλα φυτικά είδη.  
 
Συνεπώς, η συνολική επίπτωση του χώρου του εργοστασίου επεξεργασίας στα εδάφη 
της περιοχής εκτιμάται ότι θα είναι μη σημαντική, δεδομένου ότι θα ληφθούν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για την μείωση του μεγέθους των πιθανών επιπτώσεων. 
 
Χώρος προσωρινής απόθεσης στείρων μεταλλείου: Για το εδαφικό υλικό της 
περιοχής όπου θα αποτεθούν προσωρινά στείρα της εκμετάλλευσης ισχύουν τα 
αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους. 
 
Μια άλλη πιθανή επίπτωση του σωρού των στείρων στα εδάφη της γύρω περιοχής 
μπορεί να προκύψει από την διάβρωση του από τον άνεμο ή την βροχή. Για τη μείωση 
της διάβρωσης των στείρων και της μεταφοράς τους στα γύρω εδάφη θα ληφθούν 
κατάλληλα μέτρα. Ενδεικτικά, αναφέρεται η κατασκευή ενός συστήματος 
αποστράγγισης της περιοχής γύρω από τους σωρούς των στείρων. Σε σχέση με την 
παραγόμενη σκόνη από τον σωρό των στείρων ισχύουν όσα αναφέρθηκαν στις 
προηγούμενες παραγράφους. Σημειώνεται ότι τα μεν οξειδωμένα στείρα θεωρούνται 
αδρανή, ενώ για τα θειούχα, τα οποία θα αποτίθενται σε ξεχωριστό σωρό, θα ληφθούν 
ειδικά μέτρα προστασίας. 
 
Συνολικά, οι επίπτωσεις κρίνονται ως μη σημαντικές δεδομένου ότι θα ληφθούν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για την ελαχιστοποίησή τους κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. 
Μετά την απομάκρυνση των μεταλλευτικών στείρων και την εφαρμογή των έργων 
περιβαλλοντικής αποκατάστασης, οι επιπτώσεις στα εδάφη της περιοχής εκτιμώνται ως 
ασθενείς, παροδικές και ολικώς αναστρέψιμες. Αναλυτική περιγραφή των μέτρων που 
θα ληφθούν θα δοθεί στο στάδιο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 
Σημειώνεται ότι ένα μεγάλο τμήμα των οξειδωμένων στείρων θα χρησιμοποιηθούν 
στην κατασκευή των ανάντη αναχωμάτων στη λεκάνη απόθεσης και στις εργασίες 
ανάπλασης και αποκατάστασης του έργου, τα δε θειούχα στείρα θα μεταφέρονται από 
τον προσωρινό χώρο απόθεσης στο εσωτερικό της εκσκαφής του μεταλλείου, μετά την 
παύση της λειτουργίας του. 
 
Συμπερασματικά, με βάση τα όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις 
στα εδαφικά χαρακτηριστικά της περιοχής του έργου αναμένεται να είναι σημαντικές 
κατά την περίοδο λειτουργίας, οι οποίες όμως θα καταστούν μη σημαντικές μετά την 
ολοκλήρωση της περιβαλλοντικής αποκατάστασης της περιοχής επέμβασης. 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται με εποπτικό τρόπο η συνολική εκτίμηση και 
αξιολόγηση των επιπτώσεων στα εδαφικά χαρακτηριστικά της περιοχής μετά την 
ολοκλήρωση της φάσης αποκατάστασης του έργου. 
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Κατηγορία Αξιολόγησης Βαθμίδες Αξιολόγησης Αξιολόγηση 

Σημαντικότητα 

Σημαντικές Επιπτώσεις  
Μετρίως Σημαντικές   
Μη Σημαντικές  
Αμελητέες  

Χρονική Διάρκεια Μόνιμες   
Παροδικές  

Αναστρεψιμότητα 
Μη Αναστρέψιμες  
Μερικώς αναστρέψιμες  
Ολικώς Αναστρέψιμες  

 
7.4 Χρήσεις γης 
 
Οι επιπτώσεις στις χρήσεις γης σχετίζονται με τις αλλαγές που θα προκύψουν ως 
συνέπεια της κατασκευής και λειτουργίας της δραστηριότητας. Όσον αφορά στη φάση 
αποκατάστασης και σύμφωνα με το πρόγραμμα περιβαλλοντικής αποκατάστασης, που 
θα υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια και μετά την παύση των εργασιών, εκτιμάται ότι θα 
επέλθει μερική ή ακόμα και μακροπρόθεσμα ολική επαναφορά των υφιστάμενων 
χρήσεων της περιοχής κατάληψης της δραστηριότητας. Ο σχεδιασμός του έργου έχει 
γίνει με τρόπο που να μειώνει τις προκαλούμενες επιπτώσεις, κυρίως με την 
ελαχιστοποίηση των εκτάσεων που παρεμβάλλονται μεταξύ των διαφόρων τμημάτων 
του. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το σύνολο των επιμέρους τμημάτων του έργου θα 
καταλαμβάνει έκταση 742 στρ., ενώ περίπου 300 στρ. παρεμβάλλονται ενδιάμεσα 
τους. Μια απόσταση ασφαλείας (buffer zone) 50 μέτρων από κάθε άκρο όπου θα 
λαμβάνει χώρα μεταλλευτική δραστηριότητα έχει ληφθεί και ορίστηκε ως περιοχή 
δραστηριότητας (επέμβασης), η οποία και καταλαμβάνει έκταση 1300 στρ περίπου. 
Από τα παραπάνω  προκύπτει ότι κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του έργου 
αναμένεται συνολική αλλαγή της υφιστάμενης χρήσης γης εντός των ορίων της 
δραστηριότητας και η διαμόρφωση αυτής σε αμιγώς μεταλλευτική. 
 
7.4.1. Χρήσεις γης 
 
Τα κύρια χαρακτηριστικά του έργου με βάση τα οποία μπορεί να γίνει η προκαταρκτική 
εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων είναι τα εξής:  
 Χώρος Μεταλλείου 

o Επιφάνεια κατάληψης μεταλλείου: 143 στρ. 
o Οι χρήσεις γης επί της επιφάνειας κατάληψης σύμφωνα με το πρόγραμμα 

Corine Land Cover είναι:  
1) Γη που καλύπτεται κυρίως από τη γεωργία με σημαντικές εκτάσεις 

φυσικής βλάστησης (κωδ. 243) σε ποσοστό 16,3% (22,8 στρ.). 
2) Σκληροφυλλική βλάστηση (κωδ. 323) σε ποσοστό 83,7% (120,2 στρ.). 

 Χώρος Απόθεσης Στείρων  
o Επιφάνεια κατάληψης χώρου απόθεσης των οξειδωμένων στείρων: 

67 στρ.10 
o Η χρήση γης επί της επιφάνειας κατάληψης σύμφωνα με το πρόγραμμα 

Corine Land Cover είναι: 

                                                 
10 Σημειώνεται ότι η περιοχή της προσωρινής απόθεσης των θειούχων στείρων θα είναι εντός των οριων 
του μεταλλείου 
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Σκληροφυλλική βλάστηση (κωδ. 323) σε ποσοστό 100 % (67 στρ.). 
 Χώρος Απόθεσης Αφυγρασμένων Τελμάτων (TMF) 

o Επιφάνεια κατάληψης χώρου απόθεσης τελμάτων: 347 στρ. 
o Η χρήση γης επί της επιφάνειας κατάληψης σύμφωνα με το πρόγραμμα 

Corine Land Cover είναι: 
1) Γη που καλύπτεται κυρίως από τη γεωργία με σημαντικές εκτάσεις 

φυσικής βλάστησης (κωδ. 243) σε ποσοστό 13,4% (46,4 στρ.) 
2) Δάσος πλατύφυλλων (κωδ.311) σε ποσοστό 47,1% (163,6 στρ.) 
3) Σκληροφυλλική βλάστηση (κωδ. 323) σε ποσοστό 39,5 (137) 

 Χώρος Εργοστασίου 
o Επιφάνεια κατάληψης χώρου εργοστασίου: 144 στρ. συμπεριλαμβανομένης 

και της πλατείας του μεταλλεύματος 
o Η χρήση γης επί της επιφάνειας κατάληψης σύμφωνα με το πρόγραμμα 

Corine Land Cover είναι: 
Σκληροφυλλική βλάστηση (κωδ. 323) σε ποσοστό 100 % (144 στρ.) 

 Λοιπές υποδομές 
o Επιφάνεια κατάληψης: 41 στρ. 
o Οι υποδομές αφορούν το χώρο προσωρινής αποθήκευσης του εδαφικού 

υλικού και της οδοποιίας εντός της περιοχής επέμβασης. Η χρήση γης επί 
της επιφάνειας κατάληψης σύμφωνα με το πρόγραμμα Corine Land Cover 
είναι: 
Σκληροφυλλική βλάστηση (κωδ. 323) σε ποσοστό 100% (41 στρ.) 

 
Με βάση τα προαναφερόμενα, οι επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία του 
έργου στις χρήσεις της περιοχής επέμβασης εκτιμώνται στον πίνακα 7.4-1 που 
ακολουθεί. 
 

Πίνακας  7.4.1-1: Επιπτώσεις στις χρήσεις γης του έργου  

Τμήμα Έργου Προκαταρκτική εκτίμηση Επιπτώσεων 

Χώρος Μεταλλείου 

Κατά την περίοδο λειτουργίας του μεταλλείου (μέχρι το 
ένατο έτος λειτουργίας του έργου) αναμένεται να υπάρχει 
συνολική μεταβολή της υφιστάμενης κάλυψης και χρήσης 
γης στην περιοχή κατάληψης του μεταλλείου. Στη συνέχεια 
θα εφαρμοστεί πρόγραμμα περιβαλλοντικής αποκατάστασης 
το οποίο θα έχει ως στόχο την μερική ή και ολική 
επαναφορά των υφιστάμενων χρήσεων. Αφού έχουν γίνει οι 
κατάλληλες ενέργειες για την τελική διαμόρφωση ασφαλών 
και σταθερών κλίσεων των πρανών εντός της εκσκαφής, θα 
τοποθετηθεί ποσότητα στείρων τέτοια ώστε να δημιουργηθεί 
ένα σταθερό και αδιαπέραστο επίστρωμα. Στη συνέχεια το 
στρώμα αυτό θα καλυφθεί με εδαφικό υλικό, που θα 
επιτρέψει την επαναφύτευση της περιοχής και την 
δημιουργία ενός αυτόχθονου φυσικού οικοσυστήματος, το 
οποίο θα περιέχει τα κατάλληλα στοιχεία τα οποία μπορούν 
να οδηγήσουν στην αύξηση της χλωρίδας, της πανίδας και 
των οικοτόπων της περιοχής.  
Περαιτέρω, κατά τη διάρκεια λειτουργίας, οι υφιστάμενες 
χρήσεις γης στην γύρω περιοχή πέραν της περιοχής 
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Τμήμα Έργου Προκαταρκτική εκτίμηση Επιπτώσεων 
επέμβασης δεν αναμένεται να επηρεαστούν δεδομένου ότι οι 
αναμενόμενες εκπομπές (θορύβου, σκόνης, κλπ) δεν θα είναι 
σημαντικές (βλ. §7.6, §7.7). 

Χώρος Απόθεσης 
Στείρων 

Κατά την περίοδο λειτουργίας του έργου αναμένεται να 
υπάρχει συνολική μεταβολή της υφιστάμενης κάλυψης και 
χρήσης γης στην περιοχή  κατάληψης και των χώρων 
απόθεσης των στείρων. Ωστόσο, εκ του σχεδιασμού του 
έργου προβλέπεται σταδιακή απομάκρυνση των στείρων 
κατά τη διάρκεια λειτουργίας του έργου. Μέρος των στείρων 
θα χρησιμοποιείται στις χωματουργικές εργασίες που θα 
λαμβάνουν χώρα στην περιοχή απόθεσης των αφυγραμένων 
τελμάτων.  
Περαιτέρω, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του χώρου 
απόθεσης των στείρων, οι υφιστάμενες χρήσεις γης στην 
γύρω περιοχή δεν αναμένεται να επηρεαστούν δεδομένου ότι 
οι αναμενόμενες εκπομπές (θορύβου, σκόνης, κλπ) δεν θα 
είναι σημαντικές (βλ. §7.6, §7.7). 

 
Χώρος Απόθεσης 

Αφυγραμένων 
Τελμάτων 

Κατά την περίοδο λειτουργίας του έργου αναμένεται να 
υπάρχει συνολική μεταβολή της υφιστάμενης κάλυψης και 
χρήσης γης στην περιοχή  κατάληψης και των χώρων 
απόθεσης. Ωστόσο, εκ του σχεδιασμού του έργου 
προβλέπεται πρόγραμμα αποκατάστασης της περιοχής 
απόθεσης παράλληλα με την λειτουργία του έργου. Όπως 
έχει αναφερθεί, ο χώρος απόθεσης των αφυγραμένων 
τελμάτων θα στεγανοποιηθεί με γεωσυνθετική αργιλική 
επίστρωση και γεωμεμβράνη. Επί του στεγανού αυτού 
στρώματος θα τοποθετούνται τα αφυγραμένα τέλματα και 
πάνω από αυτά θα τοποθετείται εδαφικό υλικό κατάλληλο 
για την επαναφύτευση της περιοχής. 
Περαιτέρω, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του χώρου 
απόθεσης των αφυγραμένων τελμάτων, οι υφιστάμενες 
χρήσεις γης στην γύρω περιοχή δεν αναμένεται να 
επηρεαστούν δεδομένου ότι οι αναμενόμενες εκπομπές 
(θορύβου, σκόνης, κλπ) δεν θα είναι σημαντικές (βλ. §7.6, 
§7.7). 

Χώρος Εργοστασίου 

Κατά την περίοδο λειτουργίας του έργου αναμένεται να 
υπάρχει συνολική μεταβολή της υφιστάμενης κάλυψης και 
χρήσης γης στην περιοχή  κατάληψης και του εργοστασίου. 
Ωστόσο, μετά την παύση της λειτουργίας του έργου θα 
υπάρξει πλήρης απομάκρυνση όλων των αντιδραστηρίων 
της επεξεργασίας και των ρυπαντών από τις επιφάνειες του 
εξοπλισμού, των κτιρίων και των λοιπών κατασκευών, 
προκειμένου να προετοιμασθούν για την αποσυναρ-
μολόγηση - κατεδάφισή τους.   
 
Η συνολική έκταση του εργοστασίου μετά την παύση 
λειτουργίας του έργου αναμένεται να αποκατασταθεί 
πλήρως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. 
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Αξιολόγηση των Επιπτώσεων του έργου στις χρήσεις γης 
Για την συνολική αξιολόγηση των επιπτώσεων του έργου στις χρήσεις γης, 
συγκρίνονται οι εκτάσεις κατάληψης των επί μέρους τμημάτων του επί  των 
υφιστάμενων χρήσεων γης, με αυτές της ευρύτερης περιοχής μελέτης. Δηλαδή, 
υπολογίζονται σύμφωνα με το πρόγραμμα Corine οι αλλαγές που θα επέλθουν στις 
χρήσεις γης στην ευρύτερη περιοχή μελέτης λόγω του έργου.  Τα αποτελέσματα των 
υπολογισμών παρατίθεται στους πίνακες 7.4.1-2 μέχρι 7.4.1-4. 
 
Μεταλλείο 
Όπως έχει αναφερθεί, η έκταση του μεταλλείου θα είναι 143στρ., εκ των οποίων τα 
120,2 στρ. θα καταλάβουν περιοχή όπου σήμερα υπάρχει σκληροφυλλική βλάστηση, 
ενώ τα υπόλοιπα 22,8 στρ. θα είναι σε γη που σήμερα καλύπτεται κυρίως από τη 
γεωργία με σημαντικές εκτάσεις φυσικής βλάστησης.  Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης 
το 30% περίπου (84 χιλιάδες στρέμματα) της συνολικής της έκτασης καλύπτεται από 
σκληροφυλλική βλάστηση και περίπου 9% από γη που καλύπτεται κυρίως από φυσική 
βλάστηση με σημαντικές εκτάσεις φυσικής βλάστησης. Όπως γίνεται αντιληπτό η 
σκληροφυλλική βλάστηση βρίσκεται σε αφθονία στην περιοχή (είναι η συχνότερη 
κάλυψη γης στην ευρύτερη περιοχή) και συνεπώς η έκταση της περιοχής κατάληψης 
του μεταλλείου μπορεί να θεωρηθεί ως αμελητέα. Τα ποσοστά των χρήσεων γης που 
αλλάζουν στην ευρύτερη περιοχή μελέτης λόγω της κατασκευής του μεταλλείου δίνεται 
στον πίνακα 7.4.1-2. 
 
Πίνακας 7.4.1-2: Ποσοστά των χρήσεων γης που αλλάζουν στην ευρύτερη περιοχή 

μελέτης λόγω του μεταλλείου 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
Σκληροφυλλική βλάστηση 

(κωδ. Corine 323) 

Γη που καλύπτεται κυρίως από 
γεωργία με σημαντικές 

εκτάσεις  φυσικής βλάστησης 
(κωδ. Corine 243) 

Μεταλλείο 120,2 στρ. 22,8 στρ. 
Ευρύτερη Περιοχή μελέτης 84.118 στρ.  25.596 στρ. 
 Ποσοστό (%) 0,14% 0,09% 
 
Από τα παραπάνω στοιχεία και σε συνδυασμό με τις πληροφορίες του πίνακα 7.4.1-1, 
οι επιπτώσεις στις χρήσεις γης από τη λειτουργία του μεταλλείου εκτιμώνται ως μη 
σημαντικές, παροδικές και μερικώς αναστρέψιμες.  
 
Χώρος Απόθεσης Στείρων – Εργοστάσιο  
Όσον αφορά στο χώρο απόθεσης στείρων και στο εργοστάσιο, επισημαίνεται ότι θα 
γίνουν πάνω σε γη που σήμερα υπάρχει σκληροφυλλική βλάστηση. Το συνολικό 
ποσοστό της χρήσης γης (σκληροφυλλική βλάστηση – κωδικός Corine 323) που 
αλλάζει στην ευρύτερη περιοχή μελέτης λόγω της λειτουργίας του εργοστασίου και του 
χώρου απόθεσης των στείρων είναι 0,25%. Το 0,17% οφείλεται στην κατασκευή του 
εργοστασίου και το υπόλοιπο 0,08% στη χωροθέτηση της περιοχής απόθεσης των 
στείρων. 
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Πίνακας 7.4.1-3: Ποσοστά των χρήσεων γης που αλλάζουν στην ευρύτερη περιοχή 
μελέτης λόγω του μεταλλείου 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
Σκληροφυλλική βλάστηση 

(κωδ. Corine 323) 
Χώρος Απόθεσης Στείρων 67 στρ. 
Εργοστάσιο 144 στρ.  
Ευρύτερη Περιοχή μελέτης 84.118 στρ.  
Συνολικό Ποσοστό (%) 0,25% 
 
Από τα παραπάνω στοιχεία και σε συνδυασμό με τις πληροφορίες του πίνακα 7.4.1-1, 
οι επιπτώσεις στις χρήσεις γης από τη λειτουργία του εργοστασίου και του χώρου 
απόθεσης των στείρων εκτιμώνται ως μη σημαντικές, παροδικές και πλήρως 
αναστρέψιμες. 
 
Χώρος Απόθεσης Αφυγραμένων Τελμάτων  
Ο χώρος απόθεσης των στείρων καταλαμβάνει τη μεγαλύτερη έκταση από όλα τα επί 
μέρους τμήματα του έργου. Κυρίως λόγω αυτού και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι 
χωματουργικές εργασίες στο εν λόγω τμήμα θα συνεχίζονται παράλληλα με τη 
λειτουργία του έργου, καθιστά τις επιπτώσεις που θα προκύψουν από αυτό τις πλέον 
σημαντικές του έργου. Τα ποσοστά των χρήσεων γης που αλλάζουν στην ευρύτερη 
περιοχή μελέτης λόγω της λειτουργίας του χώρου απόθεσης των αφυγραμένων 
τελμάτων δίνεται στον πίνακα 7.4.1-4. 
 
Πίνακας 7.4.1-4: Ποσοστά των χρήσεων γης που αλλάζουν στην ευρύτερη περιοχή 

μελέτης λόγω λειτουργίας του χώρου απόθεσης των αφυγραμένων τελμάτων 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
Σκληροφυλλική 

βλάστηση 
(κωδ. Corine 323) 

Γη που καλύπτεται 
κυρίως από γεωργία με 

σημαντικές εκτάσεις  
φυσικής βλάστησης 
(κωδ. Corine 243) 

Δάσος Πλατύφυλλων 
(κωδ. Corine 311) 

Χώρος Απόθεσης 
Αφυγρμένων τελμάτων 137 στρ. 46,4 στρ. 163,6 στρ. 

Ευρύτερη Περιοχή μελέτης 84.118 στρ.  25.596 στρ. 48.884 στρ.  
 Ποσοστό (%) 0,16% 0,18% 0,33% 
 
Όπως φαίνεται και στον πίνακα 7.4.1-4 οι αλλαγές που θα συμβούν στις χρήσεις γης 
της ευρύτερης περιοχής μελέτης από τη λειτουργία του χώρου απόθεσης των 
αφυγραμένων τελμάτων μπορούν να θεωρηθούν αμεληταίες. 
  
Από τα παραπάνω στοιχεία και σε συνδυασμό με τις πληροφορίες του πίνακα 7.4.1-1, 
οι επιπτώσεις στις χρήσεις γης από τη λειτουργία του χώρου απόθεσης των 
αφυγραμένων τελμάτων εκτιμώνται ως μετρίως σημαντικές, παροδικές και μερικώς 
αναστρέψιμες. 
 

Κατηγορία Αξιολόγησης Βαθμίδες Αξιολόγησης Αξιολόγηση 

Σημαντικότητα 

Σημαντικές Επιπτώσεις  
Μετρίως Σημαντικές   
Μη Σημαντικές  
Αμελητέες  

Χρονική Διάρκεια Μόνιμες   
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Κατηγορία Αξιολόγησης Βαθμίδες Αξιολόγησης Αξιολόγηση 
Παροδικές  

Αναστρεψιμότητα 
Μη Αναστρέψιμες  
Μερικώς αναστρέψιμες  
Ολικώς Αναστρέψιμες  

 
7.5 Υδατικό Περιβάλλον 
 
7.5.1 Επιφανειακά νερά 
 
Εισαγωγικά σημειώνεται ότι καθώς το έργο θα μελετηθεί, κατασκευασθεί και 
λειτουργήσει σε κλειστό κύκλωμα με βάση την αρχή της μηδενικής διάθεσης υγρών 
αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες της περιοχής, οι μόνες αναμενόμενες επιπτώσεις 
είναι στα ποσοτικά χαρακτηριστικά των επιφανειακών πόρων και όχι στα ποιοτικά. 
 
Ποσοτικά χαρακτηριστικά επιφανειακών νερών 
Το έργο Περάματος αναπτύσσεται κατά κύριο λόγο στην υδρολογική λεκάνη του 
Παλιορρέματος, συνολικής έκτασης 17,5km2, η οποία υποδιαιρείται σε τρεις 
υπολεκάνες. Ο κυριότερος κλάδος του Παλιόρρεματος έχει μήκος 8,9 km ενώ οι δύο 
δευτερεύοντες 4,5 km. και 2,6 km. αντίστοιχα. 
 
Το συνολικό μήκος του υδρογραφικού δικτύου της λεκάνης είναι 97,4 km και η 
πυκνότητα του 5,6 km/km2 κάτι που φανερώνει τον εποχιακό χαρακτήρα των 
απορροών της λεκάνης. Η κατεύθυνση της ροής του κύριου κλάδου του Παλιορέμματος 
είναι από Βορά προς Νότο ενώ των δευτερευόντων από Βορειοανατολικά προς 
Νοτιοδυτικά. 
 
Η μέση κλίση του Παλιορρέματος κυμαίνεται από 1,9 έως 2,4% και φθάνει μέχρι 2,9% 
κοντά στο προς Βορά όριο του. Οι εν λόγω κλίσεις καταδεικνύουν την ύπαρξη 
σημαντικής επιφανειακής απορροής ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων, κατά τις 
περιπτώσεις καταρρακτώδους βροχής, στη διάρκεια του χειμώνα και της άνοιξης, που 
είναι χαρακτηριστικές του ημίξηρου Μεσογειακού κλίματος της περιοχής. Ειδικότερα 
όταν το ύψος βροχόπτωσης υπερβαίνει τα 50mm/d η απορροή έχει χειμαρρικό 
χαρακτήρα. Την υπόλοιπη υγρή περίοδο η επιφανειακή κατείσδυση είναι σημαντική αν 
και η πραγματική κατείσδυση εκτιμάται ότι είναι της τάξεως του 5-10%. Η απορροή 
συμβάλλει αμέσως ή εμμέσως στην τροφοδοσία-φόρτιση των υδροφορέων της περιοχής 
ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες. 
 
Οι πιθανές επιπτώσεις του έργου στα ποσοτικά χαρακτηριστικά των επιφανειακών 
νερών της ευρύτερης περιοχής του έργου σχετίζονται μόνο με την κατάληψη τμήματος 
της λεκάνης απορροής του Παλιορρέματος. Η επιφάνεια κατάληψης των διάφορων 
τμημάτων του έργου θα είναι περίπου 742 στρ. δηλαδή ποσοστό 4,1 % της συνολικής 
επιφάνειας της λεκάνης απορροής του Παλιορρέματος. 
 
Το έργο χωροθετείται στο βόρειο τμήμα της λεκάνης και καταλαμβάνει μικρά τμήματα 
της δυτικής και ανατολικής υπολεκάνης. Συνεπώς εκτιμάται ότι θα υπάρξει μικρή μόνο 
μείωση των απορροών (4,1%) κατά την περίοδο λειτουργίας του έργου, επειδή οι 
επιφανειακές απορροές από την περιοχή επέμβασης του έργου θα αξιοποιούνται στο 
παραγωγικό κύκλωμα, καθώς όλο το παραγωγικό κύκλωμα είναι κλειστό και θα 



ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε. 
Π.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ, Ν. ΕΒΡΟΥ 

ENVECO A.E - ECHMES  202 / 259 

λειτουργεί μη την αρχή της μη διάθεσης υγρών αποβλήτων στα υδατορρέματα της 
περιοχής. Συνεπώς στην περίοδο λειτουργίας οι επιπτώσεις στα ποσοτικά 
χαρακτηριστικά επιφανειακών νερών είναι ασθενείς, ενώ μετά το κλείσιμο του έργου 
και την ολοκλήρωση των εργασιών ανάπλασης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης 
της περιοχής ουδέτερες. 
 
Ποιοτικά χαρακτηριστικά επιφανειακών νερών 
Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο από τη μελέτη βάσης υδατικών πόρων 
της ευρύτερης περιοχής του έργου, τα επιφανειακά νερά της περιοχής κατατάσσονται 
στην κατηγορία των όξινων ανθρακικών νερών ασβεστίου – μαγνησίου. Σε ορισμένες 
σημεία καταγράφηκαν ιδιαίτερα χαμηλές τιμές pH που μπορούν να αποδοθούν στην 
οξείδωση θειούχων ορυκτών που αφθονούν στην περιοχή. Η οξείδωση αυτή έχει ως 
συνέπεια την παραγωγή όξινων διαλυμάτων τα οποία με την σειρά τους συμβάλλουν 
στην διαλυτοποίηση ορυκτών πλούσιων σε Fe, Mn, Ni και Co, σε μερικές περιπτώσεις 
σε Ag και σπανιότερα σε Cd. 
 
Οι πιθανές επιπτώσεις των διαφόρων τμημάτων του έργου στα ποιοτικά χαρακτη-
ριστικά των επιφανειακών νερών της περιοχής σχετίζονται κατά κύριο λόγο με τις 
δυνητικές απορροές τους προς το υδρογραφικό δίκτυο σε συνδυασμό με τα προληπτικά 
μέτρα που λαμβάνονται και αναλύονται στις επόμενες παραγράφους: 
 
Χώρος προσωρινής απόθεσης στείρων μεταλλείου: Όπως έχει ήδη αναφερθεί από 
τον περιβαλλοντικό χαρακτηρισμό και τις αναλύσεις σε δείγματα οξειδωμένων στείρων 
προέκυψε μηδενικό δυναμικό παραγωγής οξύτητας. Όσον αφορά τα θειούχα στείρα που 
παρουσιάζουν τάση παραγωγής οξύτητας θα αποτίθενται ξεχωριστά από τα οξειδωμένα 
και θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα κατά την απόθεσή τους, ώστε να είναι 
απομονωμένα, χωρίς καμιά επαφή με επιφανειακές απορροές. Οι επιφανειακές 
απορροές από το χώρο αυτό, μαζί με εκείνες του μεταλλείου, θα οδηγούνται σε μονάδα 
επεξεργασίας, που θα βρίσκεται στο χώρο του εργοστασίου, πριν καταλήξουν στη 
λίμνη συλλογής υδάτων. 
 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι επιφανειακές απορροές από το χώρο της 
προσωρινής απόθεσης των στείρων δεν αναμένεται να δημιουργήσουν πρόβλημα στα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά των επιφανειακών νερών της περιοχής. 
 
Χώρος επιφανειακής εκμετάλλευσης: Η επιλεχθείσα μέθοδος εκμετάλλευσης 
(επιφανειακή εκμετάλλευσης κλειστού τύπου) αποτρέπει τη διάχυση επιφανειακών 
απορροών εκτός του χώρου του μεταλλείου προς το επιφανειακό υδρογραφικό δίκτυο. 
Συνεπώς δεν αναμένονται επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επιφανειακών 
νερών της περιοχής του έργου. Οι απορροές που θα συγκεντρώνονται στο χαμηλότερο 
επίπεδο της εκσκαφής, εφ’ όσον κριθεί αναγκαίο, θα αντλούνται στη μονάδα 
επεξεργασίας επιφανειακών απορροών του εργοστασίου, διαφορετικά θα παραμένουν 
στο χώρο του μεταλλείου μέχρι εξάτμισής τους. 
 
Εργοστάσιο επεξεργασίας: Για τον αποτελεσματικό έλεγχο των επιφανειακών απορ-
ροών και των πιθανών διαρροών των επιμέρους κυκλωμάτων του εργοστασίου 
επεξεργασίας θα κατασκευασθούν περιμετρικά τοιχία ασφαλείας με υδατοστεγανό 
εσωτερικά δάπεδο, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ανακύκλωσή τους στο παραγωγικό 
κύκλωμα μαζί με τα νερά της βροχής. Οι απορροές από τις ελεύθερες επιφάνειες και 
τους κοινόχρηστους χώρους του εργοστασίου θα συλλέγονται και θα οδηγούνται στη 
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λίμνη συλλογής ύδατος. Συνεπώς εκτιμάται ότι δεν αναμένεται ποιοτική υποβάθμιση 
των επιφανειακών νερών της περιοχής από τη λειτουργία του εργοστασίου 
επεξεργασίας.  
 
Χώρος απόθεσης αφυγραμένων τελμάτων: Όπως αναφέρθηκε γύρω από την περιοχή 
της εγκατάστασης διαχείρισης αφυγραμένων τελμάτων θα κατασκευαστούν έργα 
εκτροπής των επιφανειακών απορροών της γύρω περιοχής κατάντη της εγκατάστασης. 
Τα νερά της βροχής από τον ίδιο χώρο της απόθεσης θα οδηγούνται με κατάλληλο έργο 
αποστράγγισης στη λίμνη συλλογής υδάτων για αξιοποίηση στο παραγωγικό κύκλωμα 
του εργοστασίου. Συνεπώς εκτιμάται ότι κατά τη λειτουργία του έργου δεν αναμένεται 
επηρεασμός της ποιότητας των επιφανειακών νερών της περιοχής. Μετά το κλείσιμο 
του έργου οι επιφανειακές απορροές από το χώρο της απόθεσης θα συλλέγονται και θα 
ανακυκλώνονται εντός του χώρου απόθεσης για τα πρώτα πέντε έτη με συνεχή έλεγχο 
της ποιότητάς τους. Αν στο τέλος της πενταετούς παρακολούθησης αποδειχθεί ότι δεν 
υπάρχει καμία επίπτωση στην ποιότητά τους, τότε οι επιφανειακές απορροές θα 
εκτρέπονται στα κατάντη του χώρου απόθεσης στα υφιστάμενα υδατορέματα της 
περιοχής. Αν τα αποτελέσματα της περιβαλλοντικής παρακολούθησης αναδείξουν θέμα 
υποβάθμισης της ποιότητας των νερών, σε σχέση με την ποιότητα των νερών του 
κατάντη ρέματος (ανατολικός κλάδος Παλιορρέματος), τότε η επιφάνεια της 
εγκατάστασης θα στεγανοποιηθεί καταλλήλως, ώστε να αποφευχθεί η επαφή των 
όμβριων υδάτων με το αποτεθέν τέλμα. 
 
Από τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι επιπτώσεις του έργου στα ποσοτικά 
χαρακτηριστικά των επιφανειακών νερών της ευρύτερης περιοχή θα είναι ασθενείς, 
λόγω της μικρής συγκριτικά επιφάνειας κατάληψης και ουδέτερες όσον αφορά τα 
επιφανειακά νερά, δεδομένου ότι το έργο θα λειτουργήσει σε κλειστό κύκλωμα με την 
αρχή της μηδενικής διάθεσης υγρών αποβλήτων στους φυσικούς αποδέκτες της 
περιοχής. 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται με εποπτικό τρόπο η συνολική εκτίμηση και 
αξιολόγηση των επιπτώσεων στα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των 
επιφανειακών υδάτων της περιοχής του έργου. 
 

Κατηγορία Αξιολόγησης Βαθμίδες Αξιολόγησης Αξιολόγηση 

Σημαντικότητα 

Σημαντικές Επιπτώσεις  
Μετρίως Σημαντικές   
Μη Σημαντικές  
Αμελητέες  

Χρονική Διάρκεια Μόνιμες   
Παροδικές  

Αναστρεψιμότητα 
Μη Αναστρέψιμες  
Μερικώς αναστρέψιμες  
Ολικώς Αναστρέψιμες  

 
7.5.2 Υπόγεια νερά 
 
Οι επιπτώσεις του έργου στα υπόγεια νερά της περιοχής σχετίζονται με τις επιπτώσεις 
στα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. Και σε αυτήν την περίπτωση ισχύουν 
όσα εισαγωγικά αναφέρθηκαν για τα επιφανειακά νερά. Δηλαδή οι μόνες αναμενόμενες 
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επιπτώσεις είναι εκείνες στα ποσοτικά χαρακτηριστικά των υπογείων νερών, καθώς το 
έργο θα λειτουργήσει σε κλειστό κύκλωμα με την αρχή της μηδενικής διάθεσης υγρών 
αποβλήτων στους φυσικούς αποδέκτες της περιοχής. Στις επόμενες παραγράφους 
περιγράφονται οι επιπτώσεις της κατασκευής και λειτουργίας του έργου σε αυτά τα 
χαρακτηριστικά των υπόγειων νερών της περιοχής. 

Ποσοτικά χαρακτηριστικά υπόγειων νερών 
Από τη μελέτη βάσης υδατικών πόρων προέκυψε ότι οι βασικές υδρογεωλογικές 
ενότητες στην άμεση περιοχή του έργου είναι: 
 Τα μεταμορφωμένα πετρώματα της σειράς Μάκρης. 
 Τα ιζηματογενή πετρώματα του μέσου Μειόκαινου. 
 Τα ηφαιστειακά (πυροκλαστικά) πετρώματα του ανώτερου Μειόκαινου. 
 
Οι υδροφόροι ορίζοντες που ανήκουν σε αυτές τις γεωλογικές ενότητες τροφοδοτούνται 
κατά κύριο λόγο από την κατείσδυση επιφανειακών νερών και πολύ λιγότερο από τη 
μετέπειτα υπόγεια διήθηση νερού στα σημεία επαφής με τη σειρά μαρμάρων της 
Μάκρης.  
 
Οι πιθανές επιπτώσεις του έργου στα ποσοτικά χαρακτηριστικά των υπόγειων 
υδροφορέων της ευρύτερης περιοχής αναλύονται παρακάτω: 
Λαμβάνοντας υπ’όψη ότι το έργο θα λειτουργήσει σε κλειστό κύκλωμα, οι 
αναμενόμενες επιπτώσεις στα ποσοτικά χαρακτηριστικά των υπογείων νερών 
προέρχονται από: 
 Την κατάληψη τμήματος της λεκάνης απορροής του Παλιορρέματος 
 Την περιοχή του μεταλλείου 
 Την άντληση υπόγειων νερών μέσω της υδρογεώτρησης W2R για τις λειτουργικές 

ανάγκες του εργοστασίου 
 
Κατάληψη τμήματος της λεκάνης απορροής του Παλιορρέματος: Λόγω του 
περιορισμένου ποσοστού κατάληψης (4,1%) της λεκάνης του Παλιορρέματος και της 
λειτουργίας του έργου σε κλειστό κύκλωμα οι επιπτώσεις εκτιμώνται ως αμελητέες 
κατά την περίοδο λειτουργίας και ως ουδέτερες μετά το κλείσιμό του και την 
περιβαλλοντική αποκατάσταση της περιοχής. 
 
Χώρος επιφανειακής εκμετάλλευσης: Στην περιοχή του μεταλλείου από τη διάνοιξη 
μεγάλου αριθμού ερευνητικών μεταλλευτικών γεωτρήσεων και την εγκατάσταση σε 
ορισμένες από αυτές πιεζομέτρων προέκυψε ότι σε αυτή την περιοχή δεν υπάρχει 
υπόγειος υδροφορέας μέχρι βάθους 250m α.ε.θ., λόγω της μη υδροπερατότητας των 
γεωλογικών σχηματισμών της περιοχής. Συνεπώς από τη λειτουργία του μεταλλείου δεν 
αναμένεται καμία επίπτωση στα ποσοτικά χαρακτηριστικά των υπόγειων νερών της 
περιοχής του έργου. 
 
Άντληση υπογείων νερών μέσω της υδρογεώτρησης W2R: Η κύρια επίπτωση της 
λειτουργίας του έργου του Περάματος στα ποσοτικά χαρακτηριστικά του υπόγειου 
υδροφορέα της γύρω περιοχής σχετίζεται με την άντληση υπόγειου νερού για την 
αντικατάσταση των απωλειών νερού επεξεργασίας του παραγωγικού κυκλώματος. 
Όπως έχει αναφερθεί το κύκλωμα επεξεργασίας του μεταλλεύματος σχεδιάστηκε να 
λειτουργεί σε κλειστό σύστημα, οι απώλειες που υπάρχουν οφείλονται στην εξάτμιση 
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του νερού στο χώρο απόθεσης αφυγραμένων τελμάτων, στην κατακράτηση υγρασίας 
από τα τέλματα και στις διαρροές (μικρής έκτασης) από το χώρο απόθεσης τελμάτων. 
 
Οι συνολικές απαιτήσεις νερού του κυκλώματος επεξεργασίας εκτιμώνται σε 5.137 
m3/d οι οποίες θα καλυφθούν κυρίως από νερό ανακύκλωσης και δευτερευόντως από 
τις επιφανειακές απορροές της περιοχής επέμβασης, το νερό της υδρογεώτρησης W2R 
και την περιεχόμενη υγρασία στο μετάλλευμα. Οι απαιτήσεις σε άντληση υπόγειου 
νερού διαφοροποιούνται στη διάρκεια του έτους ανάλογα με την εποχή. Για τον 
υπολογισμό των απαιτήσεων σε υπόγειο νερό εξετάστηκαν τρία σενάρια του συνολικού 
ισοζυγίου νερών της περιοχής για ξηρές, μέσες και υγρές συνθήκες (βλ. παρ. 6.3.8.2). 
Από αυτά προέκυψε ότι κατά τη διάρκεια των ξηρών συνθηκών (Αύγουστος) και μέσων 
συνθηκών θα απαιτηθεί η άντληση 499,8 m3/d, 301,2 m3/d αντίστοιχα, ενώ στην 
περίπτωση των υγρών συνθηκών 264,1 m3/d. 
 
Για την υδρογεώτρηση W2R σημειώνονται τα εξής: 
 Η υδρογεώτρηση υδρομαστεύει τον καρστικό υδροφορέα των μεταμορφωμένων 

πετρωμάτων της σειράς Μάκρης 
 Η παροχή άντλησης του εγκατεστημένου αντλητικού συγκροτήματος είναι 130m3/h, 

ενώ το δυναμικό του υδροφορέα εκτιμάται ότι είναι πολλαπλάσιο, καθώς σε 
δοκιμαστική άντληση διάρκειας ενός μήνα, η μέγιστη μετρηθείσα (σχεδόν σταθερή) 
πτώση στάθμης ήταν <0,7m. 

 Το νερό της υδρογεώτρησης παρουσιάζει υψηλή σκληρότητα και υψηλές 
συγκεντρώσεις σε χλωρικά και θειικά άλατα και ως εκ τούτου είναι ακατάλληλο για 
ύδρευση ή άρδευση. 

 
Από τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα ότι οι επιπτώσεις της άντλησης υπόγειου 
νερού για την κάλυψη των αναγκών του εργοστασίου επεξεργασίας στα ποσοτικά 
χαρακτηριστικά του υπόγειου υδροφορέα των μεταμορφωμένων πετρωμάτων της 
σειράς Μάκρης θα είναι αμελητέες, δεδομένου ότι αφενός δεν επηρεάζονται οι 
δυνητικές χρήσεις του εν λόγω υπόγειου νερού, (σήμερα δεν χρησιμοποιείται), το οποίο 
είναι πρακτικά ανανεώσιμο. Επίσης εκτιμώνται ως προσωρινές και ολικά αναστρέψιμες 
δεδομένου ότι μετά το τέλος των εργασιών ο εν λόγω υδροφορέας θα επανέλθει στη 
σημερινή του κατάσταση. 

Ποιοτικά χαρακτηριστικά υπόγειων νερών 
Οι επιπτώσεις του έργου στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του υδροφορέα γύρω από τις 
εγκαταστάσεις του έργου σχετίζονται κατά κύριο λόγο με τη διήθηση νερού από τα 
επιμέρους τμήματα του έργου και αναλύονται στις επόμενες παραγράφους: 
 
Χώρος επιφανειακής εκμετάλλευσης: Όπως έχει προαναφερθεί από τις μετρήσεις που 
έχουν γίνει μέχρι σήμερα προκύπτει ότι κάτω από την περιοχή του μεταλλείου δεν 
υπάρχει υδροφόρος ορίζοντας. 
 
Μετά το τέλος των λειτουργίας εντός του μεταλλείου θα υπάρχουν περιοχές όπου θα 
παρατηρείται έκθεση θειούχων πετρωμάτων σε συνθήκες (π.χ. αέρα, βροχή) που είναι 
πρόσφορες για την παραγωγή όξινων απορροών οι οποίες θα μπορούσαν δυνητικά να 
επηρεάσουν γειτονικούς υδροφόρους ορίζοντες. Επίσης κατά το κλείσιμο του 
μεταλλείου τα θειούχα στείρα θα μεταφερθούν από το χώρο προσωρινής τους απόθεσης 
και θα αποτεθούν οριστικά εντός του μεταλλείου. 
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Τα προβλεπόμενα μέτρα για την αποφυγή δημιουργίας όξινης απορροής και υποβάθ-
μισης της ποιότητας των υπόγειων νερών είναι: 
 Επικάλυψη με στρώμα οξειδωμένων στείρων και ασβεστολιθικού υλικού (CaCO3) 

των περιοχών του μεταλλείου, όπου μετά την λήξη των εργασιών θα υπάρχουν 
εμφανίσεις θειούχων πετρωμάτων, έτσι ώστε να μειωθεί το δυναμικό τους για 
παραγωγή όξινων απορροών. 

 Μετά το τέλος των εργασιών και την τοποθέτηση του σωρού των θειούχων στείρων 
στο χώρο της εκσκαφής, τα θειούχα στείρα θα επικαλυφθούν από ένα στρώμα 
οξειδωμένων στείρων και ασβεστολιθικού υλικού (CaCO3), ενώ πάνω από αυτό θα 
τοποθετηθεί στρώμα κατάλληλου στεγανωτικού υλικού (π.χ. αργιλικό υλικό) έτσι 
ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι κατεισδύσεις και μη δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα 
στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των γειτονικών υπόγειων υδροφορέων.  

 Οι επιφανειακές απορροές που θα συγκεντρώνονται την υγρή περίοδο στα 
χαμηλότερα επίπεδα εντός της κλειστής εκσκαφής του μεταλλείου θα εξατμίζονται 
κυρίως κατά την ξηρή περίοδο, καθώς με τις επικρατούσες κλιματολογικές 
συνθήκες το δυναμικό εξάτμισης είναι διπλάσιο του δυναμικού βροχόπτωσης 
(1659,7 και 555,9mm στήλης νερού). Στο έργο της εξάτμισης των νερών αυτών 
συμβάλλει και η υδροχαρής βλάστηση που προβλέπεται να αναπτυχθεί στα 
βαθύτερα τμήματα της εκσκαφής, 

 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι επιπτώσεις της λειτουργίας και της ύπαρξης του 
μεταλλείου στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των γειτονικών υδροφορέων της περιοχής θα 
είναι μη σημαντικές δεδομένου ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
μείωση των διηθήσεων. 
 
Χώρος απόθεσης αφυγραμένων τελμάτων: Όπως έχει αναφερθεί στον πυθμένα του 
χώρου απόθεσης αφυγραμένων τελμάτων και των ανάντη πρανών των αναχωμάτων θα 
τοποθετηθεί σύνθετη στεγανοποιητική επίστρωση, η οποία θα αποτελείται από 
γεωσυνθετική αργιλική επίστρωση πολύ χαμηλής διαπερατότητας (1x10-10 m/sec) και 
από γεωμεμβράνη HDPE πάχους 1,5 mm. Επίσης πάνω από τη γεωμεμβράνη θα 
τοποθετηθεί υπερκείμενο δίκτυο αποστράγγισης. Τα συλλεγόμενα στραγγίσματα θα 
καταλήγουν στη λίμνη συλλογής υδάτων. 
 
Από τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα ότι η περιοχή του χώρου απόθεσης 
τελμάτων είναι ένα πρακτικά κλειστό σύστημα. Παρόλ’ αυτά εκτιμάται ότι θα 
υπάρχουν περιορισμένες διηθήσεις προς τους υποκείμενους ορίζοντες, οι οποίες θα 
είναι της τάξης των 15 m3/d. 
 
Από τις δοκιμές περιβαλλοντικού χαρακτηρισμού που έχουν πραγματοποιηθεί προκύ-
πτει ότι τα αποτιθέμενα τέλματα παρουσιάζουν μηδενικό δυναμικό γένεσης όξινης 
απορροής. Συνεπώς τα τέλματα χαρακτηρίζονται καταρχήν ως μη επικίνδυνα και 
περιβαλλοντικά ασφαλή. 
 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι επιπτώσεις της κατασκευής, λειτουργίας και 
κλεισίματος της εγκατάστασης διαχείρισης αφυγραμένων τελμάτων στα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής θα είναι μη σημαντικές 
δεδομένου ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την μείωση των διηθήσεων και 
η ποιότητά τους δεν θα είναι επιβαρυμένη σε βαρέα μέταλλα λόγω του φαινόμενου της 
όξινης απορροής, καθώς τα τέλματα χαρακτηρίζονται ως μη επικίνδυνα και 
περιβαλλοντικά ασφαλή. 
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Οι πιθανές κατεισδύσεις προς τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα των άλλων τμημάτων 
του έργου (π.χ. εργοστάσιο επεξεργασίας, χώρος απόθεσης οξειδωμένων στείρων, κ.α.) 
θα είναι αρκετά περιορισμένες και ως εκ τούτου δεν αναμένεται να επηρεάσουν τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά του. Παρόλ’ αυτά θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα (π.χ. 
χρήση στεγανοποιητικού επιστρώματος, περιμετρικών τοιχίων κ.α.) για την μείωση των 
διηθήσεων από περιοχές που είναι δυνητικά περιβαλλοντικά επικίνδυνες. Αναλυτική 
περιγραφή των μέτρων που θα ληφθούν θα γίνει στο στάδιο της μελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται με εποπτικό τρόπο η συνολική εκτίμηση και 
αξιολόγηση των επιπτώσεων στα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των υπόγειων 
υδάτων της περιοχής του έργου. 
 

Κατηγορία Αξιολόγησης Βαθμίδες Αξιολόγησης Αξιολόγηση 

Σημαντικότητα 

Σημαντικές Επιπτώσεις  
Μετρίως Σημαντικές   
Μη Σημαντικές  
Αμελητέες  

Χρονική Διάρκεια Μόνιμες   
Παροδικές  

Αναστρεψιμότητα 
Μη Αναστρέψιμες  
Μερικώς αναστρέψιμες  
Ολικώς Αναστρέψιμες  

 
7.6 Ατμοσφαιρικό περιβάλλον 
 
Οι επιπτώσεις των μεταλλευτικών/μεταλλουργικών δραστηριοτήτων στο ατμοσφαιρικό 
περιβάλλον μιας περιοχής κατά τη φάση ανάπτυξης και λειτουργίας τους σχετίζονται 
κατά κύριο λόγο με τα εξής: 
• Αέριους ρύπους από τις μετακινήσεις των βαρέων οχημάτων και των οχημάτων των 

εργαζομένων καθώς και από τη λειτουργία των μηχανημάτων κατασκευής του 
έργου. 

• Σωματίδια (σκόνη) από την κίνηση των οχημάτων και τη διαχείριση των υλικών και 
χωματουργικών προϊόντων (εργασίες εκσκαφής και εξόρυξης, εκχερσώσεις, 
φορτοεκφορτώσεις χωμάτων και αδρανών, κλπ). 

• Αέρια από τη χρήση εκρηκτικών. 
 
Φάση ανάπτυξης 
 
Κατά τη φάση ανάπτυξης του υπό μελέτη έργου θα απαιτηθούν εργασίες αποψίλωσης 
και εκσκαφής στις περιοχές του μεταλλείου, του χώρου απόθεσης των αφυγραμένων 
τελμάτων, του χώρου αποθήκευσης των στείρων υλικών και του μεταλλεύματος καθώς 
και της εγκατάστασης του εργοστασίου. Επίσης, θα απαιτηθούν εργασίες διάνοιξης του 
δρόμου πρόσβασης στο υπό μελέτη έργο. 
 
Επομένως, στη φάση ανάπτυξης του υπό μελέτη έργου θα εκπέμπονται αέριοι ρύποι και 
σωματίδια και για την εκτίμηση αυτών γίνονται οι παρακάτω παραδοχές: 

- Θα απαιτηθούν 2 εργοτάξια (ένα για το χώρο απόθεσης των αφυγραμένων 
τελμάτων και του οδικού άξονα πρόσβασης και ένα για το μεταλλείο, το χώρο 
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αποθήκευσης των στείρων υλικών και της εγκατάστασης του εργοστασίου), η 
λειτουργία των οποίων θα διαρκέσει 6 μήνες, 22 ημέρες/μήνα και 7 h/ημέρα. 

- Το κάθε εργοτάξιο θα διαθέτει τον εξής μηχανολογικό εξοπλισμό:  
 Πρoωθητήρα τύπoυ D8 ή αvάλoγoυ (1) 
 Φoρτωτή (1) 
 Φoρτηγά μεταφoράς (2) 

- Θα αποψιλώνονται περίπου  3 στρέμματα την ημέρα 
- Με βάση τη επιφάνεια που καταλαμβάνει η κάθε εγκατάσταση του υπό μελέτη 

έργου και δεδομένου της παραδοχής ότι αποψιλώνονται 3 στρέμματα την 
ημέρα, προκύπτει ότι οι εργασίες της φάσης ανάπτυξης για την κάθε 
εγκατάσταση είναι περίπου11: 
 Μεταλλείο                                                                                    2,2 μήνες 
 Χώρος απόθεσης αφυγραμένων τελμάτων                                  5,3 μήνες 
 Εγκατάσταση εργοστασίου                                                          2,2 μήνες 
 Χώρος αποθήκευσης στείρων υλικών                                         1,0 μήνας 

- Δεδομένου ότι η χάραξη του οδικού άξονα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις του 
έργου υπάρχει και θα απαιτηθούν μόνο εργασίες βελτίωσης, γίνεται η παραδοχή 
ότι οι εργασίες ανάπτυξης του θα διαρκέσουν 1 μήνα. 

- Τα φορτηγά θα κινούνται με ταχύτητα 20 Km/h. 
 
Για την εκτίμηση των αέριων εκπομπών κατά τη φάση ανάπτυξης, θεωρείται ότι τα 
μηχανήματα και τα φορτηγά θα χρησιμοποιούν ως καύσιμο το πετρέλαιο και η 
κατανάλωση πετρελαίου ανά είδος μηχανήματος εκτιμάται ότι είναι η ακόλουθη: 
Προωθητήρας    κατανάλωση 17 lt/h πετρελαίου 
Φορτωτής    κατανάλωση 19 lt/h πετρελαίου 
Φορτηγά    κατανάλωση 20 lt/h πετρελαίου  
 
Για μεν τα εργοταξιακά μηχανήματα χρησιμοποιούνται οι συντελεστές της 
μεθοδολογίας CORINAIR εκπεφρασμένοι σε gr ρύπου ανά kg καταναλισκόμενου 
καυσίμου, για δε τα φορτηγά χρησιμοποιούνται οι συντελεστές εκπομπής σε gr ρύπου 
ανά διανυόμενο km. Αναλυτικά: 
 

Πίνακας 7.6-1. Συντελεστές εκπομπής για την κατηγορία Corinair σε g/Kg 
(ντηζελοκίνητες μηχανές) 

CO NOx VOC SO2 PM 
15,80 50,11 7,25 0,002 5,73 

 
Πίνακας 7.6-2. Συντελεστές εκπομπής για ντηζελοκίνητα βαρέα φορτηγά σε g/Km  

CO NOx VOC SO2 PM 
7,3 14,8 2,6 1 1 

 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι εκπομπές αέριων ρύπων της κάθε εγκατάστασης κατά 
τη φάση ανάπτυξης: 
 

                                                 
11 Με βάση τις επιφάνειες που αναφέρονται στην παρ. 7.4.1 
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Μεταλλείο 
Οι εκπομπές των αέριων ρύπων με βάση τις παραπάνω παραδοχές, θεωρώντας ότι ο 
αριθμός των απαιτούμενων δρομολογίων ανά ημέρα είναι 13, προκύπτει: 
 
Πίνακας 7.6-3. Εκπομπές αέριων ρύπων κατά τη φάση ανάπτυξης του μεταλλείου 

  CO NOx NO2 VOC  SO2 PM 
Σύνολο Ρύπων από 

λειτουργία 
μηχανημάτων (g) 

345.806 1.096.666 548.333 158.677 44 125.410 

Σύνολο Ρύπων από 
κίνηση φορτηγών 
εκτός εργοταξίου 

(g) 

1.240 2.514 1.257 442 170 170 

Σύνολο Ρύπων (g) 347.047 1.099.180 549.590 159.119 214 125.579 

Σύνολο Ρύπων (t) 0,35 1,10 0,55 0,16 0,00 0,13 
 
Χώρος απόθεσης αφυγραμένων τελμάτων 
Οι εκπομπές των αέριων ρύπων με βάση τις παραπάνω παραδοχές, θεωρώντας ότι ο 
αριθμός των απαιτούμενων δρομολογίων ανά ημέρα είναι 13, προκύπτει: 
 

Πίνακας 7.6-4. Εκπομπές αέριων ρύπων κατά τη φάση ανάπτυξης του χώρου 
απόθεσης των αφυγραμένων τελμάτων 

 CO NOx NO2 VOC SO2 PM 
Σύνολο Ρύπων από 

λειτουργία 
μηχανημάτων (g) 

833.079 2.641.968 1.320.984 382.267 105 302.123 

Σύνολο Ρύπων από 
κίνηση φορτηγών 
εκτός εργοταξίου 

(g) 

4.515 9.153 4.577 1.608 618 618 

Σύνολο Ρύπων (g) 837.594 2.651.121 1.325.560 383.875 724 302.741 

Σύνολο Ρύπων (t) 0,84 2,65 1,33 0,38 0,00 0,30 
 
Εγκατάσταση εργοστασίου 
Οι εκπομπές των αέριων ρύπων με βάση τις παραπάνω παραδοχές, θεωρώντας ότι ο 
αριθμός των απαιτούμενων δρομολογίων ανά ημέρα είναι 13, προκύπτει: 
 

Πίνακας 7.6-5. Εκπομπές αέριων ρύπων κατά τη φάση ανάπτυξης της 
εγκατάστασης του εργοστασίου 

 CO NOx NO2 VOC SO2 PM 
Σύνολο Ρύπων από 

λειτουργία 
μηχανημάτων (g) 

345.806 1.096.666 548.333 158.677 44 125.410 

Σύνολο Ρύπων από 
κίνηση φορτηγών 

εκτός εργοταξίου (g) 
1.433 2.905 1.453 510 196 196 
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 CO NOx NO2 VOC SO2 PM 

Σύνολο Ρύπων (g) 347.239 1.099.571 549.786 159.187 240 125.606 

Σύνολο Ρύπων (t) 0,35 1,10 0,55 0,16 0,00 0,13 
 
Χώρος αποθήκευσης στείρων υλικών 
Οι εκπομπές των αέριων ρύπων με βάση τις παραπάνω παραδοχές, θεωρώντας ότι ο 
αριθμός των απαιτούμενων δρομολογίων ανά ημέρα είναι 14, προκύπτει: 
 

Πίνακας 7.6-6. Εκπομπές αέριων ρύπων κατά τη φάση ανάπτυξης του χώρου 
αποθήκευσης των στείρων υλικών 

 CO NOx NO2 VOC SO2 PM 
Σύνολο Ρύπων από 

λειτουργία 
μηχανημάτων (g) 

157.185 498.484 249.242 72.126 20 57.004 

Σύνολο Ρύπων από 
κίνηση φορτηγών 
εκτός εργοταξίου 

(g) 

288 583 292 103 39 39 

Σύνολο Ρύπων (g) 157.473 499.068 249.534 72.228 59 57.044 

Σύνολο Ρύπων (t) 0,16 0,50 0,25 0,07 0,00 0,06 
 
Οδικός άξονας πρόσβασης 
Οι εκπομπές των αέριων ρύπων με βάση τις παραπάνω παραδοχές, θεωρώντας ότι ο 
αριθμός των απαιτούμενων δρομολογίων ανά ημέρα είναι 6, προκύπτει: 
 

Πίνακας 7.6-7. Εκπομπές αέριων ρύπων κατά τη φάση ανάπτυξης του οδικού 
άξονα πρόσβασης 

 CO NOx NO2 VOC SO2 PM 
Σύνολο Ρύπων από 

λειτουργία 
μηχανημάτων (g) 

157.185 498.484 249.242 72.126 20 57.004 

Σύνολο Ρύπων από 
κίνηση φορτηγών 
εκτός εργοταξίου 

(g) 

5.782 11.722 5.861 2.059 792 792 

Σύνολο Ρύπων (g) 162.966 510.206 255.103 74.185 812 57.796 

Σύνολο Ρύπων (t) 0,16 0,51 0,26 0,07 0,00 0,06 
 
Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τους Πίνακες 7.6-3-7.6-4, αφορούν τις 
εκπομπές ρύπων καθ΄ όλη τη λειτουργία των εργασιών της φάσης ανάπτυξης της 
εκάστοτε εγκατάστασης. Επομένως, σε ημερήσια βάση οι συγκεντρώσεις των 
παραπάνω ρύπων, ακόμα και κάτω από δυσμενείς μετεωρολογικές συνθήκες, εκτιμάται 
ότι θα είναι σε μικρά επίπεδα. 
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Όσον αφορά τη σκόνη που παράγεται από τις ανωτέρω εργασίες της φάσης ανάπτυξης, 
είvαι γvωστό ότι oι μεγαλύτερες πoσότητες σκόvης, oφείλovται κυρίως στην 
κονιοποίηση και τις αποξέσεις των επιφανειών των υλικών, εξαιτίας της εφαρμογής 
μιας μηχανικής δύναμης πάνω τους, όπως π.χ. κινήσεις φορτηγών πάνω σε χαλαρό 
έδαφος. Οι εκπομπές σκόνης είναι απευθείας ανάλογες με τις ταχύτητες των οχημάτων, 
οι ποσότητες δε της εκπεμπόμενης σκόνης από τους δρόμους και τις μη 
ασφαλτοστρωμένες επιφάνειες ποικίλλουν από 1-10 kg/οχηματοχιλιόμετρο. Τα 
διαθέσιμα στοιχεία όμως δεν επαρκούν για να εκτιμηθούν οι συνολικές εκπομπές 
σκόνης και οι τελικές συγκεντρώσεις της σκόνης λόγω της ανάπτυξης του υπό μελέτη 
έργου. Συνεπώς, κατά την κατασκευή του έργου θα υπάρξει κάποια επιβάρυνση της 
ατμόσφαιρας με σκόνη η οποία όμως θα περιορίζεται εντός των ορίων του χώρου (λόγω 
της κοκκομετρίας της) και θα διαρκέσει για περιορισμένο χρονικό διάστημα. 
 
Εκτιμάται, λοιπόν, ότι κατά τη φάση ανάπτυξης του υπό μελέτη έργου θα υπάρξει 
αύξηση των εκπομπών, που μπορεί να προκαλέσει τοπικά αυξημένες συγκεντρώσεις 
ρύπων. Όμως οι εκπομπές αυτές δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να επηρεάσουν 
σημαντικά την ποιότητα του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος της άμεσης και ευρύτερης 
περιοχής, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη ότι: 
α) είναι τοπικά περιορισμένη στην άμεση περιοχή των έργων, 
β) είναι προσωρινή και δε θα προκαλέσει αξιόλογη μη αναστρέψιμη υποβάθμιση του 
ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος της άμεσης περιοχής. 
 
Συμπερασματικά, οι αναμενόμενες επιπτώσεις από τη φάση ανάπτυξης του έργου στο 
ατμοσφαιρικό περιβάλλον της περιοχής θα είναι μη σημαντικές, παροδικές και 
μερικώς αναστρέψιμες λαμβάνοντας υπόψη τη λήψη μιας σειράς από μέτρα 
προληπτικού χαρακτήρα με σκοπό την παρεμπόδιση της περαιτέρω υποβάθμισης της 
περιοχής αυτής. 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται με εποπτικό τρόπο η συνολική εκτίμηση και 
αξιολόγηση των επιπτώσεων από τη φάση ανάπτυξης του έργου στο ατμοσφαιρικό 
περιβάλλον της περιοχής μελέτης. 
 

Κατηγορία Αξιολόγησης Βαθμίδες Αξιολόγησης Αξιολόγηση 

Σημαντικότητα 

Σημαντικές Επιπτώσεις  
Μετρίως Σημαντικές   
Μη Σημαντικές  
Αμελητέες  

Χρονική Διάρκεια Μόνιμες   
Παροδικές  

Αναστρεψιμότητα 
Μη Αναστρέψιμες  
Μερικώς αναστρέψιμες  
Ολικώς Αναστρέψιμες  

 
Φάση λειτουργίας 
 
Στη φάση λειτουργίας του υπό μελέτη έργου θα εκπέμπονται αέριοι ρύποι και 
σωματίδια στα ακόλουθα τμήματα: 

• Μεταλλείο - Εργοστάσιο 
• Μεταλλείο – Χώρος αποθήκευσης των στείρων 
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• Εργοστάσιο – Χώρος απόθεσης των αφυγραμένων τελμάτων 
 
Για την εκτίμηση των αέριων εκπομπών από το μηχανολογικό εξοπλισμό κατά τη φάση 
ανάπτυξης, θεωρείται ότι τα μηχανήματα και τα φορτηγά (που κινούνται με ταχύτητα 
20 Km/h) θα χρησιμοποιούν ως καύσιμο το πετρέλαιο και η κατανάλωση πετρελαίου 
ανά είδος μηχανήματος εκτιμάται ότι είναι η ακόλουθη: 
Προωθητήρας    κατανάλωση 17 lt/h πετρελαίου 
Φορτωτής    κατανάλωση 19 lt/h πετρελαίου 
Φορτηγά    κατανάλωση 20 lt/h πετρελαίου  
Εκσκαφέας    κατανάλωση 19 lt/h πετρελαίου 
 
Για μεν τα εργοταξιακά μηχανήματα χρησιμοποιούνται οι συντελεστές της 
μεθοδολογίας CORINAIR εκπεφρασμένοι σε gr ρύπου ανά Kg καταναλισκόμενου 
καυσίμου, για δε τα φορτηγά χρησιμοποιούνται οι συντελεστές εκπομπής σε gr ρύπου 
ανά διανυόμενο Km. Αναλυτικά: 
 

Πίνακας 7.6-8. Συντελεστές εκπομπής για την κατηγορία Corinair σε g/kg 
καυσίμου (ντηζελοκίνητες μηχανές) 

CO NOx VOC SO2 PM 
15,80 50,11 7,25 0,002 5,73 

 
Πίνακας 7.6-9. Συντελεστές εκπομπής για ντηζελοκίνητα βαρέα φορτηγά σε g/km  

CO NOx VOC SO2 PM 
7,3 14,8 2,6 1 1 

 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι εκπομπές αέριων ρύπων της κάθε εγκατάστασης κατά 
τη φάση λειτουργίας, για το έτος της δυσμενέστερης κατάστασης: 
 
Εργοστάσιο – Χώρος απόθεσης των αφυγραμένων τελμάτων 
Για την εκτίμηση των εκπομπών από τη μεταφορά των αφυγραμένων τελμάτων από την 
περιοχή του εργοστασίου επεξεργασίας προς το χώρο απόθεσης γίνονται οι εξής 
παραδοχές: 

• Ο χώρος απόθεσης των αφυγραμένων τελμάτων λειτουργεί 16 h/d  
• Ο συντελεστής λειτουργικότητας είναι 90%  
• Οι εργασίες λαμβάνουν χώρα 365d/y  
• Η ημερήσια ποσότητα προς μεταφορά είναι 3.288 t/d  
• Η ωφέλιμη χωρητικότητα των φορτηγών είναι 30 t 
• Η ποσότητα προώθησης ανά κύκλο λειτουργίας του προωθητή είναι 10 t 
• Οι κύκλοι λειτουργίας των φορτηγών, φορτωτών και προωθητών είναι 

αντίστοιχα 25 min, 10 min και 4 min. 
• H απόσταση μετακίνησης των φορτηγών είναι περίπου 1 km 

 
Από τα παραπάνω προκύπτουν τα εξής 

• ο αριθμός των ημερήσιων δρομολογίων φορτηγών είναι 110 ([3.288 t/d] 
/[30t/δρομ]) 

• Ο αριθμός των απαιτούμενων φορτηγών είναι 4 ([(16 h/ * 90% * 60 min/h / 25 
min)/110 δρ/d] 
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• Ο αριθμός των απαιτούμενων φορτωτών είναι 2 ([(16 h/ * 90% * 60 min/h / 10 
min)/110 δρ. φορτ. /d] 

• Ο αριθμός των απαιτούμενων προωθητών είναι 2 ([3653 t/d / (10 * (16 h/ * 90% 
* 60 min/h / 4 min)) 

• H ετήσια κατανάλωση καυσίμων για τους φορτωτές και τους προωθητές είναι 
272.151 kg 

• Τα συνολικά οχηματοχιλιόμετρα που διανύονται ανά έτος από τα φορτηγά είναι 
44.530 km 

 
Mε βάση τα παραπάνω εκτιμώνται οι εκπομπές των αέριων ρύπων που αναμένεται να 
εκπέμπονται σε ετήσια βάση: 
 

Πίνακας 7.6-10. Εκπομπές αέριων ρύπων κατά τη φάση λειτουργίας ενός χρόνου 
στο σύστημα Εργοστάσιο – Χώρος απόθεσης των αφυγραμένων τελμάτων 

  CO NOx NO2 VOC  SO2 PM 
Σύνολο Ρύπων από 

λειτουργία 
μηχανημάτων (g) 

4.299.991 13.636.685 6.818.343 1.973.097 544 1.559.427 

Σύνολο Ρύπων από 
κίνηση φορτηγών 

(g) 
293.095 594.220 297.110 104.390 40.150 40.150 

Σύνολο Ρύπων (g) 4.593.086 14.230.905 7.115.453 2.077.487 40.694 1.599.577 

Σύνολο Ρύπων (t) 4,59 14,23 7,12 2,08 0,04 1,60 
 
Μεταλλείο -  Εργοστάσιο 
Για την εκτίμηση των εκπομπών από τη μεταφορά του παραγόμενου μεταλλεύματος 
από την περιοχή του μεταλλείου προς την περιοχή της πλατείας του εργοστασίου 
επεξεργασίας γίνονται οι εξής παραδοχές: 

• Η μεταφορά γίνεται 16 h/d  
• Ο εκσκαφέας λειτουργεί 8 h/d 
• Ο συντελεστής λειτουργικότητας των εργασίων είναι 90%  
• Οι εργασίες λαμβάνουν χώρα 312 d/y  
• Η ημερήσια ποσότητα προς μεταφορά είναι 3.846 t/d 
• Η ωφέλιμη χωρητικότητα των φορτηγών είναι 30 t 
• Οι κύκλοι λειτουργίας των φορτηγών και των φορτωτών είναι αντίστοιχα 20 

min και 10 min 
• Η δυναμικότητα του εκσκαφέα είναι 200 tn/h 
• H απόσταση μετακίνησης των φορτηγών είναι περίπου 0,8 km 

 
Από τα παραπάνω προκύπτουν τα εξής 

• ο αριθμός των ημερήσιων δρομολογίων φορτηγών είναι 129 ([3846 t/d] 
/[30t/δρομ]) 

• Ο αριθμός των απαιτούμενων φορτηγών είναι 3 ([(16 h/ * 90% * 60 min/h / 20 
min)/129 δρ/d] 

• Ο αριθμός των απαιτούμενων φορτωτών είναι 2 ([(16 h/ * 90% * 60 min/h / 10 
min)/129 δρ. φορτ. /d] 
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• Ο αριθμός των απαιτούμενων εκσκαφέων είναι 3 ([3846 t/d / (16 h/ * 90% * 200 
t/h)) 

• H ετήσια κατανάλωση καυσίμων για τους φορτωτές και τους εκσκαφείς είναι 
217.676 kg 

• Τα συνολικά οχηματοχιλιόμετρα που διανύονται ανά έτος από τα φορτηγά είναι 
32.198 km 

 
Mε βάση τα παραπάνω εκτιμώνται οι εκπομπές των αέριων ρύπων που αναμένεται να 
εκπέμπονται σε ετήσια βάση. Σημειώνεται ότι οι εκπομπές που εκτιμώνται από την 
εκσκαφή του κοιτάσματος αφορούν το τμήμα του κοιτάσματος που θα εξορυχθεί με 
εκσκαφείς. 
 

Πίνακας 7.6-11. Εκπομπές αέριων ρύπων κατά τη φάση λειτουργίας ενός χρόνου 
στο σύστημα Μεταλλείο – Εργοστάσιο 

  CO NOx NO2 VOC  SO2 PM 
Σύνολο Ρύπων από 

λειτουργία 
μηχανημάτων (g) 

3.439.283 10.907.099 5.453.550 1.578.152 435 1.247.284 

Σύνολο Ρύπων από 
κίνηση φορτηγών 
εκτός εργοταξίου 

(g) 

235.048 476.536 238.268 83.716 32.198 32.198 

Σύνολο Ρύπων (g) 3.674.332 11.383.636 5.691.818 1.661.868 32.634 1.279.483 

Σύνολο Ρύπων (t) 3,67 11,38 5,69 1,66 0,03 1,28 
 
Μεταλλείο - Χώρος αποθήκευσης στείρων υλικών 
Για την εκτίμηση των εκπομπών από τη μεταφορά των παραγόμενων στείρων από την 
περιοχή του μεταλλείου προς την περιοχή των σωρών των στείρων γίνονται οι εξής 
παραδοχές: 

• Η μεταφορά γίνεται 16 h/d  
• Ο συντελεστής λειτουργικότητας των εργασίων είναι 90%  
• Οι εργασίες λαμβάνουν χώρα 312 d/y  
• Η ημερήσια ποσότητα προς μεταφορά είναι 1.545 t/d (χρησιμοποιήθηκε το 

δυσμενέστερο έτος λειτουργίας του υπό μελέτη έργου (4ο έτος), όπου 
αναμένεται να διακινηθούν 482 kt στείρων) 

• Η ποσότητα προώθησης ανά κύκλο λειτουργίας του προωθητή είναι 10 t 
• Η ωφέλιμη χωρητικότητα των φορτηγών είναι 30 t 
• Οι κύκλοι λειτουργίας των φορτηγών, φορτωτών και προωθητών είναι 

αντίστοιχα 20 min, 10 min και 4 min 
• Η ποσότητα προώθησης ανά κύκλο λειτουργίας του προωθητή είναι 10 t 
• H απόσταση μετακίνησης των φορτηγών είναι περίπου 0,4 km 

 
Από τα παραπάνω προκύπτουν τα εξής 

• ο αριθμός των ημερήσιων δρομολογίων φορτηγών είναι 52 ([1545 t/d] 
/[30t/δρομ]) 

• Ο αριθμός των απαιτούμενων φορτηγών είναι 2 ([(16 h/ * 90% * 60 min/h / 20 
min)/52 δρ/d] 
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• Ο αριθμός των απαιτούμενων φορτωτών είναι 1 ([(16 h/ * 90% * 60 min/h / 10 
min)/52 δρ. φορτ. /d] 

• Ο αριθμός των απαιτούμενων προωθητών είναι 1 ([1545 t/d / (10 * (16 h/ * 90% 
* 60 min/h / 4 min)) 

• H ετήσια κατανάλωση καυσίμων για τους φορτωτές και τους προωθητές είναι 
108.759 kg 

• Τα συνολικά οχηματοχιλιόμετρα που διανύονται ανά έτος από τα φορτηγά είναι 
6.490 km 

 
Mε βάση τα παραπάνω εκτιμώνται οι εκπομπές των αέριων ρύπων που αναμένεται να 
εκπέμπονται σε ετήσια βάση: 
 

Πίνακας 7.6-12. Εκπομπές αέριων ρύπων κατά τη φάση λειτουργίας ενός χρόνου 
στο σύστημα Μεταλλείο – Χώρος αποθήκευσης των στείρων 

  CO NOx NO2 VOC  SO2 PM 
Σύνολο Ρύπων από 

λειτουργία 
μηχανημάτων (g) 

1.718.385 5.449.563 2.724.782 788.499 218 623.186 

Σύνολο Ρύπων από 
κίνηση φορτηγών 
εκτός εργοταξίου 

(g) 

47.374 96.046 48.023 16.873 6.490 6.490 

Σύνολο Ρύπων (g) 1.765.759 5.545.609 2.772.805 805.372 6.707 629.676 

Σύνολο Ρύπων (t) 1,77 5,55 2,77 0,81 0,01 0,63 
 
Εκτός από τις προαναφερόμενες αέριες εκπομπές του μηχανολογικού εξοπλισμού, στο 
υπό μελέτη έργο μπορούν να εκτιμηθούν και οι εκπομπές που προκύπτουν από άλλες 
διαδικασίες (π.χ. πρωτογενής θραύση), όπως παρουσιάζονται στη συνέχεια. 
 
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφική αναφορά «Quarrying and mining of minerals other than 
coal, EMEP EEA Emission Inventory Guidebook, Visschedijk et al.(2004)» ο 
συντελεστές εκπομπής του PM10 των λατομικών και μεταλλευτικών διεργασιών για 
μεταλλεύματα εκτός του άνθρακα είναι: 

 
PM10 = 0,04 g/Mg μεταλλεύματος                           (1) 

 
Ακόμη, σύμφωνα με τη βιβλιογραφική αναφορά «Emission Estimation Technique 
Manual for Mining, NPi» η εκτίμηση των εκπομπών υπολογίζονται με τον παρακάτω 
τύπο: 
 

[ ] ( )[ ]100/1***, CEiEFiOpHrsAE ikpy −=                  (2) 
 
όπου: 
Ekpy,i = εκτίμηση εκπομπής ρύπου i, kg/y 
A = παραγωγή, t/h 
OpHrs = χρόνος λειτουργίας, h/y 
EFi = παράγοντας εκπομπής ρύπου i, Kg/t 
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CEi = συντελεστής μείωσης ρύπου i, % 
 
Με βάση, λοιπόν, τα παραπάνω έχουμε: 
 
Μεταλλείο 
Δεδομένου ότι: 

• Λειτουργεί 8 h/d * 312 d/y = 2.496 h/y 
• Το δυσμενέστερο έτος λειτουργίας του μεταλλείου (4ο έτος) παράγονται  

1.682 kt μεταλλεύματος και στείρων υλικών = 674 t/h 
• Συντελεστής εκπομπής PM10 = 0,04 g/Mg μεταλλεύματος (σχέση 1) 
• Εμπειρικά δεχόμαστε ότι ο συντελεστής μείωσης του ρύπου i είναι 40% 

 
Προκύπτει: 

(2) ⇒  ykgE ikpy /4,40, =   
 
Εργοστάσιο 
Στο εργοστάσιο αέριες εκπομπές παράγονται κατά την πρωτογενή θραύση αλλά και 
κατά τις διαδικασίες διαχείρισης υλικών.  
 
Δεδομένου ότι: 

• Λειτουργεί 24 h/d * 365 d/y = 8.760 h/y 
• Η ετήσια δυναμικότητα του εργοστασίου επεξεργασίας είναι 1.200 kt 

μεταλλεύματος/y = 137 t/h  
• Συντελεστής εκπομπής PM10 = 0,04 g/Mg μεταλλεύματος (σχέση 1) 
• Εμπειρικά δεχόμαστε ότι ο συντελεστής μείωσης του ρύπου i είναι 40% 

 
Προκύπτει: 

(2) ⇒  ykgE ikpy /8,28, =           
 
Χώρος αποθήκευσης στείρων υλικών 
Στο χώρο αποθήκευσης στείρων υλικών, αέριες εκπομπές παράγονται κατά τις 
διαδικασίες διαχείρισης υλικών.  
 
Δεδομένου ότι: 

• Λειτουργεί 16 h/d * 365 d/y = 5.840 h/y 
• Το δυσμενέστερο έτος λειτουργίας του υπό μελέτη έργου (4ο έτος) στη περιοχή 

των σωρών των στείρων μεταφέρονται 482 kt στείρων υλικών = 96,5 t/h 
• Συντελεστής εκπομπής PM10 = 0,04 g/Mg μεταλλεύματος (σχέση 1) 
• Εμπειρικά δεχόμαστε ότι ο συντελεστής μείωσης του ρύπου i είναι 40% 

 
Προκύπτει: 

(2) ⇒  ykgE ikpy /5,13, =           
 
Χώρος απόθεσης αφυγραμένων τελμάτων 
Στο χώρο απόθεσης αφυγραμένων τελμάτων αέριες εκπομπές παράγονται κατά τις 
διαδικασίες διαχείρισης υλικών.  
 
Δεδομένου ότι: 
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• Λειτουργεί 16 h/d * 365 d/y = 5.840 h/y 
• Ο μέσος ετήσιος ρυθμός παραγωγής αφυγραμένων τελμάτων είναι 1.200 kt = 

205 t/h 
• Συντελεστής εκπομπής PM10 = 0,04 g/Mg μεταλλεύματος (σχέση 1) 
• Εμπειρικά δεχόμαστε ότι ο συντελεστής μείωσης του ρύπου i είναι 40% 

 
Προκύπτει: 

(2) ⇒  ykgE ikpy /2,43, =           
 
Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ένας συγκεντρωτικός πίνακας των εκπεμπόμενων 
PM10 από όλες τις εγκαταστάσεις του υπό μελέτη έργου: 
 

 Πίνακας 7.6-13. Εκπομπές PM10 του υπό μελέτη έργου 
 Εκπομπές 

Μεταλλείου 
(t/y) 

Εκπομπές 
Μηχανολογικού 

εξοπλισμού 
(t/y) 

Συνολικά 
(t/y) 

Μεταλλείο 0,04 1,91 1,95 
Χώρος απόθεσης των 

αφυγραμένων τελμάτων 
0,04 1,6 1,64 

Χώρος αποθήκευσης 
στείρων υλικών 

0,01 - 0,01 

Εργοστάσιο 0,03 - 0,03 
 
Τέλος, να σημειωθεί ότι θα προκύψουν σωματίδια σκόνης από την αιολική δράση 
στους χώρους απόθεσης (μεταλλεύματος, στείρων μεταλλείου, αφυγραμένων τελμάτων 
κατεργασίας) καθώς και αέρια από την περιορισμένη χρήση εκρηκτικών. 
 
Τονίζεται ότι στην παρούσα φάση εκτιμήθηκαν οι ποσότητες αέριων ρύπων που θα 
εκπέμπονται από τη λειτουργία του υπό μελέτη έργου. Στη φάση εκπόνησης της ΜΠΕ 
θα εκτιμηθεί η αέρια ρύπανση από την λειτουργία του υπό μελέτη έργου στην ευρύτερη 
περιοχή μελέτης, δηλαδή θα εκτιμηθεί η αέρια ρύπανση στους δέκτες με την εφαρμογή 
της κατανομής Gauss για την διασπορά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Βέβαια, 
σύμφωνα με την παλαιότερη μελέτη «Χρυσωρυχεία Θράκης Α.Μ.Β.Ε. ΜΠΕ 
Μεταλλευτικών εγκαταστάσεων στο Πέραμα Ν. Έβρου (2000) » και τα αποτελέσματα 
του λογισμικού πακέτου υπολογισμού διασποράς των αέριων ρύπων ISCST3, η 
υλοποίηση της δραστηριότητας θα επέφερε μη σημαντικές επιπτώσεις στο 
ατμοσφαιρικό περιβάλλον της περιοχής γύρω από το όριο της δραστηριότητας 
δεδομένου ότι τα επίπεδα των εκπεμπόμενων ρύπων θα ήταν αρκετά μικρότερα των 
τιθέμενων ορίων από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και την Π.Ο.Υ.  
 
Λαμβάνοντας υπόψη, λοιπόν, ότι η έκταση του μεταλλείου και του χώρου απόθεσης 
αφυγραμένων τελμάτων έχει μειωθεί (καθώς το μεταλλείο εκτείνεται σε μήκος περίπου 
550m και πλάτος 300m, ενώ στην παλαιότερη ΜΠΕ εκτεινόταν σε μήκος περίπου 
750m Β-Ν και πλάτος έως 300m, ενώ ο χώρος απόθεσης τελμάτων έχει μειωθεί από 
700 σε 321 στρ.) και ότι τόσο στο μεταλλείο όσο και στο χώρο αποθήκευσης των 
αφυγραμένων τελμάτων εφαρμόζεται η μέθοδος της διαβροχής προκειμένου να 
περιοριστεί η εκπομπή σκόνης, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό 
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περιβάλλον από τη λειτουργία του υπό μελέτη έργου θα είναι μη σημαντικές, παροδικές 
και μερικώς αναστρέψιμες. 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται με εποπτικό τρόπο η συνολική εκτίμηση και 
αξιολόγηση των επιπτώσεων στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον της περιοχής κατά τη φάση 
λειτουργίας του υπό μελέτη έργου. 
 

Κατηγορία Αξιολόγησης Βαθμίδες Αξιολόγησης Αξιολόγηση 

Σημαντικότητα 

Σημαντικές Επιπτώσεις  
Μετρίως Σημαντικές   
Μη Σημαντικές  
Αμελητέες  

Χρονική Διάρκεια Μόνιμες   
Παροδικές  

Αναστρεψιμότητα 
Μη Αναστρέψιμες  
Μερικώς αναστρέψιμες  
Ολικώς Αναστρέψιμες  

 
Φάση αποκατάστασης 
 
Μετά τη φάση αποκατάστασης ο χώρος του υπό μελέτη έργου θα επιστρέψει στην 
αρχική του χρήση, αφού θα επαναφυτευθούν όλες οι περιοχές κατάληψης των εκάστοτε 
εγκαταστάσεων. 
 
Συμπερασματικά, με βάση τα όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις 
στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον της περιοχής μετά τη φάση αποκατάστασης του έργου 
αναμένεται να είναι αμελητέες. 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται με εποπτικό τρόπο η συνολική εκτίμηση και 
αξιολόγηση των επιπτώσεων στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον της περιοχής μετά την 
ολοκλήρωση της φάσης αποκατάστασης του έργου. 
 

Κατηγορία Αξιολόγησης Βαθμίδες Αξιολόγησης Αξιολόγηση 

Σημαντικότητα 

Σημαντικές Επιπτώσεις  
Μετρίως Σημαντικές   
Μη Σημαντικές  
Αμελητέες  

Χρονική Διάρκεια Μόνιμες   
Παροδικές  

Αναστρεψιμότητα 
Μη Αναστρέψιμες  
Μερικώς αναστρέψιμες  
Ολικώς Αναστρέψιμες  
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7.7. Ακουστικό περιβάλλον και δονήσεις 
 
7.7.1 Ακουστικό περιβάλλον 
 

Από την καταγραφή του ακουστικού περιβάλλοντος που έγινε στην άμεση περιοχή 
μελέτης, (βλ. παρ. 5.2.6) προέκυψε ότι τα επίπεδα θορύβου είναι σχετικά χαμηλά, κάτι 
που ήταν αναμενόμενο με βάση το χαρακτήρα της περιοχής (αγροκτηνοτροφικός) και 
τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε αυτή. Ειδικότερα, προέκυψαν τα εξής 
συμπεράσματα: 

• η μέση στάθμη του δείκτη Leq κυμαίνεται στα 45,5 dB(A), ενώ η μέση στάθμη 
θορύβου βάθους (δείκτης L95) κυμαίνεται μεταξύ 28,9 και 42,9 dΒ(Α) 

• σε επιλεγμένα σημεία στην άμεση και ευρύτερη περιοχή, διαπιστώθηκε ότι οι τιμές 
του δείκτη L10 κυμαίνονται μεταξύ 40,5 και 48,0 dΒ(Α), ενώ οι τιμές του δείκτη 
Lmax κυμαίνονται μεταξύ 59,0 και 77,0 dΒ(Α).  

 
Είναι προφανές ότι όπως κάθε ανθρωπογενής δραστηριότητα, έτσι και η υπό μελέτη 
μεταλλευτική/μεταλλουργική δραστηριότητα θα συντελέσει στην αύξηση των 
υπαρχόντων επιπέδων θορύβου στην άμεση περιοχή του έργου. Οι βασικές πηγές 
θορύβου από την υλοποίηση της δραστηριότητας είναι οι εξής : 
 
Περίοδο ανάπτυξης : 1. Μηχανολογικός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί 

στις εργασίες αποψίλωσης της περιοχής μεταλλείου. 
2. Μηχανολογικός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί 

στις εργασίες των αναχωμάτων του χώρου διάθεσης 
αφυγραμένων τελμάτων. 

3. Μηχανολογικός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί 
στις εργασίες αποψίλωσης της περιοχής του χώρου 
διάθεσης αφυγραμένων τελμάτων. 

4. Μηχανολογικός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί 
στις εργασίες αποψίλωσης της περιοχής του 
εργοστασίου επεξεργασίας και η κατασκευή των 
εγκαταστάσεων του εργοστασίου. 

Περίοδο λειτουργίας :  1. Εργασίες μεταφοράς μεταλλεύματος και στείρων 
υλικών μέσω των εσωτερικών δρόμων των 
μεταλλευτικών εγκαταστάσεων. 

 2. Μηχανολογικός εξοπλισμός του εργοταξίου εξόρυξης 
(φορτωτές γαιών, προωθητήρες, διατρητικό φορείο, 
εκσκαφέας). 

 3. Μηχανολογικός εξοπλισμός από σταθερές και κινητές 
πηγές στην περιοχή του εργοστασίου επεξεργασίας. 

 4. Περιορισμένες ανατινάξεις στη περιοχή του νότιου 
τμήματος του μεταλλείου (περιγράφονται σε επόμενη 
παράγραφο). 

 5.  Εργασίες μεταφοράς αφυγραμένου τέλματος από το 
εργοστάσιο προς το χώρο διάθεσης αφυγραμένων 
τελμάτων. 

 6. Μηχανολογικός εξοπλισμός απόθεσης και 
διάστρωσης αφυγραμένων τελμάτων.  

 7. Μεταφορά πρώτων υλών στο εργοστάσιο. 
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Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, ο σχεδιασμός της όλης δραστηριότητας 
έγινε έτσι ώστε να είναι σύμφωνος με τους προβλεπόμενους όρους από την οικεία 
νομοθεσία από πλευράς παραγωγής θορύβου. Ειδικότερα, σύμφωνα με το Π.Δ. 
1180/29.9.81, και εφόσον μετά την υλοποίηση της δραστηριότητας, το κύριο στοιχείο 
που θα επικρατεί στην περιοχή θα είναι το βιομηχανικό, το ανώτατο όριο θορύβου στα 
όρια της δραστηριότητας δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 65 dB(A). Ως αντίστοιχο όριο 
για φάση κατασκευής πάρθηκαν τα 50 dB(A). 
 

Για την εκτίμηση των επιπτώσεων επιλέχθηκαν δυο σενάρια τα οποία περιλαμβάνουν 
τις πλέον δυσμενείς εκτιμήσεις για το σύνολο των γραμμικών και σημειακών πηγών: 

• το πρώτο σενάριο περιλαμβάνει την φάση ανάπτυξης του έργου  
• το δεύτερο σενάριο περιλαμβάνει την φάση λειτουργίας του έργου 
 
Για την εκτίμηση των επιπέδων θορύβου σε συγκεκριμένη απόσταση από τις διάφορες 
θέσεις όπου θα λειτουργούν μηχανήματα και θα κινούνται οχήματα βαρέως τύπου 
μπορεί να γίνει με δύο εναλλακτικές μεθόδους: 

• Θεώρηση κάθε διακριτής περιοχής (μεταλλείο, χώρος απόθεσης, TMF κλπ) ως 
σημειακής πηγής θορύβου 

• Θεώρηση κάθε κίνησης οχήματος ή μηχανήματος ως γραμμικής πηγής θορύβου. 
 
Σχετικές πληροφορίες δίνονται στο Οριζόντιο Καθοδηγητικό Έγγραφο για την 
Ανάλυση και τον Έλεγχο Θορύβου, το οποίο συντάχθηκε από τις υπηρεσίες 
περιβάλλοντος της Αγγλίας, στο πλαίσιο της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 
96/61/ΕΚ σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (γνωστή 
ως οδηγία IPPC). Το έγγραφο αυτό έχει βασιστεί στα Βρετανικά Πρότυπα. Εκεί 
αναφέρεται ότι το κριτήριο για την αντιμετώπιση ενός μηχανήματος ως γραμμικής 
πηγής θορύβου είναι η διανυόμενη απόσταση. Εάν αυτή είναι μικρότερη από το 
διπλάσιο της απόστασης του μηχανήματος από τον δέκτη, τότε το μηχάνημα 
συμπεριφέρεται σαν σημειακή πηγή. Ως εκ τούτου, σύμφωνα και με το Βρετανικό 
Πρότυπο BS 5228, το επίπεδο θορύβου SPL σε απόσταση R από την σημειακή πηγή 
δίνεται από την εξίσωση (Ι) 
 
SPL = PWL-20Log R – 8        (Ι) 
 
όπου PWL η στάθμη θορύβου στην πηγή.  
  
Επειδή η σύνθεση του εργοταξίου δεν έχει οριστικοποιηθεί, για τις ανάγκες της 
παρούσας διερεύνησης χρησιμοποιήθηκε ένα ενδεικτικό δυσμενές σενάριο με 
ταυτόχρονη λειτουργία μηχανολογικού εξοπλισμού και χωρίς να ληφθούν υπόψη 
μειώσεις του ήχου. 
 
Φάση ανάπτυξης 
Κατά τη φάση ανάπτυξης του υπό μελέτη έργου θα απαιτηθούν εργασίες αποψίλωσης 
και εκσκαφής στις περιοχές του μεταλλείου, του χώρου απόθεσης των αφυγραμένων 
τελμάτων, του χώρου αποθήκευσης των στείρων υλικών και των μεταλλευμάτων καθώς 
και της εγκατάστασης του εργοστασίου. Επίσης, θα απαιτηθούν εργασίες διάνοιξης του 
δρόμου πρόσβασης στο υπό μελέτη έργο. 
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Επομένως, στη φάση ανάπτυξης του υπό μελέτη έργου αναμένονται εκπομπές θορύβου 
και για την εκτίμηση αυτών γίνονται οι παρακάτω παραδοχές: 

- Θα απαιτηθούν 2 εργοτάξια (ένα για το χώρο απόθεσης των αφυγραμένων 
τελμάτων και του οδικού άξονα πρόσβασης και ένα για το μεταλλείο, το χώρο 
αποθήκευσης των στείρων υλικών και της εγκατάστασης του εργοστασίου), η 
λειτουργία των οποίων θα διαρκέσει 6 μήνες, 22 ημέρες/μήνα και 7 h/ημέρα. 

- Το κάθε εργοτάξιο θα διαθέτει τον εξής μηχανολογικό εξοπλισμό:  
 Πρoωθητήρα τύπoυ D8 ή αvάλoγoυ (1) 
 Φoρτωτή (1) 
 Φoρτηγά μεταφoράς (2) 

- Θεωρείται ταυτόχρονη λειτουργία του παραπάνω εξοπλισμού 
- Με βάση τη επιφάνεια που καταλαμβάνει η κάθε εγκατάσταση του υπό μελέτη 

έργου και δεδομένου της παραδοχής ότι αποψιλώνονται περίπου 3 στρέμματα 
την ημέρα, προκύπτει ότι οι εργασίες της φάσης ανάπτυξης για την κάθε 
εγκατάσταση είναι: 
 Μεταλλείο                                                                                    2,2 μήνες 
 Χώρος απόθεσης αφυγραμένων τελμάτων                                  5,3 μήνες 
 Εγκατάσταση εργοστασίου                                                          2,2 μήνες 
 Χώρος αποθήκευσης στείρων υλικών                                         1,0 μήνας 

- Δεν λαμβάνονται υπ’ όψη μειώσεις του ήχου λόγω π.χ. ηχοπετασμάτων αλλά 
ούτε δυσμενείς αυξήσεις της στάθμης θορύβου λόγω ανακλάσεων. 

 
Εργοτάξιο 1 – Χώρος Απόθεσης Αφυγραμένων Τελμάτων (ΧΑΑΤ) 
Η μικρή απόσταση του εν λόγω εργοταξίου από τον οικισμό του Περάματος (περίπου 
400 μ), σε συνδυασμό με την μορφολογία της περιοχής όπου πρόκειται να 
κατασκευαστεί ο χώρος απόθεσης των αφυγραμένων τελμάτων (η ΒΑ πλευρά του 
ΧΑΑΤ έχει ακουστική επαφή με τον οικισμό), καθιστούν το εργοτάξιο 1 την πλέον 
πιθανή πηγή όχλησης για τους κατοίκους του Περάματος. Για να διερευνηθεί το 
επίπεδο του θορύβου με βάση το μοντέλο εντός του εργοταξίου έγιναν οι επιπλέον 
παρακάτω παραδοχές:  

• Η ελάχιστη απόσταση του αποδέκτη από το εργοτάξιο είναι 400 μέτρα 
• Ο φορτωτής και προωθητής διανύουν απόσταση εντός του εργοταξίου 50 μέτρα  
• Κάθε φορτηγό διανύει απόσταση εντός του εργοταξίου 700 μέτρα 

 
Τα αποτελέσματα του μοντέλου δίνονται στον πίνακα 7.7.1-1. Η στάθμη του θορύβου 
εκτιμάται ότι κατά την διάρκεια πλήρους λειτουργίας του εργοταξίου (κατασκευή του 
χώρου απόθεσης των αφυγραμένων τελμάτων), ενδέχεται να ανέλθει έως τα 50 db(A). 
 

Πίνακας 7.7.1-1. Υπολογισμός στάθμης θορύβου στο μεταλλείο. 

Μηχάνημα Επιπεδο θορύβου στην 
πηγή (PWL σε dBA) 

Αποστάσεις από 
δέκτη (R σε m) 

Επίπεδο 
θορύβου 
(SPL σε 

dBA) 
Βαρύ φορτηγό 106 400 46 
Βαρύ φορτηγό 106 400 46 
Φορτωτής 104 500 42 
Προωθητήρας 104 500 42 
 ΣΥΝΟΛΟ 50 
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Εργοτάξιο 2 – Μεταλλείο, Εργοστάσιο, Περιοχή Απόθεσης Στείρων 
 
Μεταλλείο  
Οι ελάχιστες αναμενόμενες αποστάσεις από πιθανούς δέκτες λαμβάνονται περίπου 
500 m για όλους τους τύπους χρησιμοποιούμενων μηχανημάτων και οχημάτων. Το 
αναμενόμενο επίπεδο θορύβου με ταυτόχρονη λειτουργία 2 φορτηγών βαρέως τύπου, 1 
φορτωτή και 1 προωθητήρα σε αυτήν την απόσταση είναι περίπου 49 dBA. Τα 
δεδομένα δίνονται στον Πίνακα 7.7.1-2.  
 

Πίνακας 7.7.1-2. Υπολογισμός στάθμης θορύβου στο μεταλλείο. 

Μηχάνημα Επίπεδο θορύβου στην 
πηγή (PWL σε dBA) 

Αποστάσεις από 
δέκτη (R σε m) 

Επίπεδο 
θορύβου 
(SPL σε 

dBA) 
Βαρύ φορτηγό 106 500 44 
Βαρύ φορτηγό 106 500 44 
Φορτωτής 104 500 42 
Προωθητήρας 104 500 42 
 ΣΥΝΟΛΟ 49 
 
Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας 
Οι ελάχιστες αναμενόμενες αποστάσεις από πιθανούς δέκτες λαμβάνονται περίπου 
800 m για τα οχήματα και 500 m για όλους τους τύπους χρησιμοποιούμενων 
μηχανημάτων. Το αναμενόμενο επίπεδο θορύβου με ταυτόχρονη λειτουργία 2 
φορτηγών βαρέως τύπου, 1 φορτωτή και 1 προωθητήρα σε αυτήν την απόσταση είναι 
περίπου 47 dBA. Τα δεδομένα δίνονται στον Πίνακα 7.7.1-3.  
 

Πίνακας 7.7.1-3. Υπολογισμός στάθμης θορύβου στο εργοστάσιο. 

Μηχάνημα Επίπεδο θορύβου στην 
πηγή (PWL σε dBA) 

Αποστάσεις από 
δέκτη (R σε m) 

Επίπεδο 
θορύβου 
(SPL σε 

dBA) 
Βαρύ φορτηγό 106 800 40 
Βαρύ φορτηγό 106 800 40 
Φορτωτής 104 500 42 
Προωθητήρας 104 500 42 
 ΣΥΝΟΛΟ 47 
 
Χώρος απόθεσης στείρων 
Οι ελάχιστες αναμενόμενες αποστάσεις από πιθανούς δέκτες λαμβάνονται περίπου 
550 m για τα οχήματα και 500 m για όλους τους τύπους χρησιμοποιούμενων 
μηχανημάτων. Το αναμενόμενο επίπεδο θορύβου με ταυτόχρονη λειτουργία 2 
φορτηγών βαρέως τύπου, 1 φορτωτή και 1 προωθητήρα σε αυτήν την απόσταση είναι 
περίπου 49 dBA. Τα δεδομένα δίνονται στον Πίνακα 7.7.1-4.  
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Πίνακας 7.7.1-4. Υπολογισμός στάθμης θορύβου στο χώρο απόθεσης στείρων. 

Μηχάνημα Επίπεδο θορύβου στην 
πηγή (PWL σε dBA) 

Αποστάσεις από 
δέκτη (R σε m) 

Επίπεδο 
θορύβου 
(SPL σε 

dBA) 
Βαρύ φορτηγό 106 550 43 
Βαρύ φορτηγό 106 550 43 
Φορτωτής 104 500 42 
Προωθητήρας 104 500 42 
 ΣΥΝΟΛΟ 49 

 
Από τα προαναφερόμενα προκύπτει το συμπέρασμα ότι κατά τη φάση ανάπτυξης θα 
υπάρξει μια μικρή αύξηση της στάθμης θορύβου στα όρια των εγκαταστάσεων, η οποία 
όμως θα είναι μη σημαντική, θα αποσβένεται σύντομα και δεν αναμένεται να προκαλεί 
ουσιαστικές οχλήσεις στον παρακείμενο οικισμό (Πέραμα). Συνεπώς, οι επιπτώσεις του 
έργου στο ακουστικό περιβάλλον αξιολογούνται ως μη σημαντικές, ενώ θα είναι 
παροδικές και μερικώς αναστρέψιμες με τη λήψη κατάλληλων επανορθωτικών μέτρων, 
εάν και εφόσον απαιτηθούν. 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται με εποπτικό τρόπο η συνολική εκτίμηση και 
αξιολόγηση των επιπτώσεων στο ακουστικό περιβάλλον της περιοχής κατά τη φάση 
ανάπτυξης του έργου. 
 
 

Κατηγορία Αξιολόγησης Βαθμίδες Αξιολόγησης Αξιολόγηση 

Σημαντικότητα 

Σημαντικές Επιπτώσεις  
Μετρίως Σημαντικές   
Μη Σημαντικές  
Αμελητέες  

Χρονική Διάρκεια Μόνιμες   
Παροδικές  

Αναστρεψιμότητα 
Μη Αναστρέψιμες  
Μερικώς αναστρέψιμες  
Ολικώς Αναστρέψιμες  

 
Φάση λειτουργίας 
 
Στη φάση λειτουργίας του υπό μελέτη έργου αναμένεται να προκύψουν αυξημένα 
επίπεδα θορύβου στα ακόλουθα τμήματα: 

• Μεταλλείο -  Εργοστάσιο 
• Μεταλλείο – Χώρος αποθήκευσης των στείρων 
• Εργοστάσιο – Χώρος απόθεσης των αφυγραμένων τελμάτων 

 
Για την εκτίμηση των επιπέδων θορύβου κατά τη φάση λειτουργίας θα χρησιμοποιηθεί 
η ίδια μεθοδολογία όπως περιγράφηκε παραπάνω.  
 
Μεταλλείο-Εργοστάσιο 
Για το εν λόγω τμήμα ισχύουν οι ίδιες παραδοχές που έγιναν παραπάνω με 
διαφοροποίηση στον αριθμό του μηχανολογικού εξοπλισμού (3 φορτηγά, 2 φορτωτές, 3 
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εκσκαφείς) και την επιπλέον όχληση που προκύπτει από τη λειτουργία του 
πρωτογενούς σιαγονωτού θραυστήρα. 
 

Πίνακας 7.7.1-5. Υπολογισμός στάθμης θορύβου στο τμήμα Μεταλλείο – 
Εργοστάσιο 

Μηχάνημα Επίπεδο θορύβου στην 
πηγή (PWL σε dBA) 

Αποστάσεις από 
δέκτη (R σε m) 

Επίπεδο 
θορύβου 
(SPL σε 

dBA) 
Βαρύ φορτηγό 106 800 43 
Βαρύ φορτηγό 106 800 43 
Βαρύ φορτηγό 106 800 43 
Φορτωτής 104 500 42 
Προωθητήρας 104 500 42 
Θραυστήρας 104 500 42 
Εκσκαφείς  76 500 14 
 ΣΥΝΟΛΟ 49 
 
Μεταλλείο-Χώρος προσωρινής απόθεσης στείρων 
Οι παραδοχές που έγιναν όσον αφορά στο μηχανολογικό εξοπλισμό αυτού του 
τμήματος είναι : 

• Δύο (2) φορτηγά 
• Ένα (1) φορτωτή 
• Ένας (1) εκσκαφέας 

 
Με βάση την προαναφερόμενη μεθοδολογία εκτιμώνται τα επίπεδα θορύβου από αυτή 
την περιοχή ως ακολούθως. 
 

Πίνακας 7.7.1-6. Υπολογισμός στάθμης θορύβου στο τμήμα Μεταλλείο – Χώρος 
Προσωρινής Απόθεση Στείρων 

Μηχάνημα Επίπεδο θορύβου στην 
πηγή (PWL σε dBA) 

Αποστάσεις από 
δέκτη (R σε m) 

Επίπεδο 
θορύβου 
(SPL σε 

dBA) 
Βαρύ φορτηγό 106 550 43 
Βαρύ φορτηγό 106 550 43 
Βαρύ φορτηγό 106 550 43 
Βαρύ φορτηγό 106 550 43 
Φορτωτής 104 500 42 
Φορτωτής 104 500 42 
Εκσκαφείς 76 500 14 
 ΣΥΝΟΛΟ 51  
 
Εργοστάσιο - Χώρος Απόθεσης Αφυγραμένων Τελμάτων 
Τέλος, για το τμήμα Εργοστάσιο– Χώρος Απόθεσης Αφυγραμένων Τελμάτων 
θεωρήθηκε η παρακάτω σύνθεση εργοταξίου, και εκτιμήθηκαν τα επίπεδα θορύβου που 
παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί :  

• Τέσσερα (4) φορτηγά 
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• Δύο (2) φορτωτές 
• Δύο (2) προωθητές 

 
Πίνακας 7.7.1-7. Υπολογισμός στάθμης θορύβου στο τμήμα Μεταλλείο – Χώρος 

Διάθεσης Αφυγραμένων Τελμάτων  

Μηχάνημα Επιπεδο θορύβου στην 
πηγή (PWL σε dBA) 

Αποστάσεις από 
δέκτη (R σε m) 

Επίπεδο 
θορύβου 
(SPL σε 

dBA) 
Βαρύ φορτηγό 106 400 46 
Βαρύ φορτηγό 106 400 46 
Βαρύ φορτηγό 106 400 46 
Βαρύ φορτηγό 106 400 46 
Φορτωτής 104 500 42 
Φορτωτής 104 500 42 
Προωθητήρας 104 500 42 
Προωθητήρας 104 500 42 
 ΣΥΝΟΛΟ 53 
 
Από τα στοιχεία των ανωτέρω πινάκων συνάγεται το συμπέρασμα ότι κατά τη φάση 
λειτουργίας του έργου τα επίπεδα θορύβου στην περιοχή θα αυξηθούν σε σχέση με την 
υφιστάμενη κατάσταση, χωρίς πάντως οι προκύπτουσες ηχοστάθμες να διαφοροποιούν 
σημαντικά τα υφιστάμενα επίπεδα θορύβου. Συνεπώς, οι επιπτώσεις του έργου στο 
ακουστικό περιβάλλον κατά τη φάση λειτουργίας του, αξιολογούνται ως μη 
σημαντικές, ενώ θα είναι παροδικές και μερικώς αναστρέψιμες με τη λήψη κατάλληλων 
επανορθωτικών μέτρων, εάν και εφόσον απαιτηθούν. 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται με εποπτικό τρόπο η συνολική εκτίμηση και 
αξιολόγηση των επιπτώσεων στο ακουστικό περιβάλλον της περιοχής κατά τη φάση 
λειτουργίας του έργου. 
 

Κατηγορία Αξιολόγησης Βαθμίδες Αξιολόγησης Αξιολόγηση 

Σημαντικότητα 

Σημαντικές Επιπτώσεις  
Μετρίως Σημαντικές   
Μη Σημαντικές  
Αμελητέες  

Χρονική Διάρκεια Μόνιμες   
Παροδικές  

Αναστρεψιμότητα 
Μη Αναστρέψιμες  
Μερικώς αναστρέψιμες  
Ολικώς Αναστρέψιμες  

 
7.7.2 Δονήσεις 
 
Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο (βλ. §6.1.3) κατά τη διάρκεια των 
εξορυκτικών εργασιών θα γίνει χρήση εκρηκτικών υλών, η οποία με βάση τα διάθεση 
στοιχεία του σχεδιασμού του έργου θα αφορά το 60% του εξορυσσόμενου υλικού, ενώ 
το υπόλοιπο 40% θα εξορυχθεί με μηχανική εκσκαφή ή άροση.  



ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε. 
Π.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ, Ν. ΕΒΡΟΥ 

ENVECO A.E - ECHMES  226 / 259 

Η χρήση εκρηκτικών υλών στις επιφανειακές εκμεταλλεύσεις έχει ως συνέπεια την 
παραγωγή αφενός μεν δονήσεων στο έδαφος και αφετέρου δονήσεις στον αέρα 
(airblast). Για την αντιμετώπιση των πιθανών προβλημάτων από τη χρήση εκρηκτικών 
υλών στις μεταλλευτικές/λατομικές εργασίες, ο Κανονισμός Μεταλλευτικών και 
Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ) δεν επιτρέπει τη χρήση εκρηκτικών υλών σε απόσταση 
μικρότερη των 500m από κατοικημένες περιοχές. Το όριο των 500m έχει τεθεί διότι 
εκτιμάται ότι σε απόσταση μεγαλύτερη από αυτή οι επιπτώσεις των δονήσεων δεν είναι 
σημαντικές στη περίπτωση μεγαλύτερων αποστάσεων. 
 
Στη περίπτωση του έργου του Περάματος, η χρήση των εκρηκτικών υλών θα γίνεται σε 
απόσταση μεγαλύτερη από τα 500m έτσι ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις του 
ΚΜΛΕ. Παρόλ’ αυτά, η εταιρεία εκπόνησε ειδική μελέτη για τον καταρχήν καθορισμό 
των διατάξεων ανατίναξης που θα χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι 
επιπτώσεις των προκαλούμενων δονήσεων. 
 
Δονήσεις στο έδαφος 
Όσον αφορά στις δονήσεις στο έδαφος, αν και δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που να 
καθορίζει ανώτατο όριο δονήσεων, το ευρέως χρησιμοποιούμενο πρότυπο επιτρεπτών 
ορίων δονήσεων σε δομικές κατασκευές στην Ελλάδα είναι το DIN 4150, σύμφωνα με 
το οποίο η μέγιστη επιτρεπτή δόνηση για κατασκευές ιδιοσυχνότητας θεμελίων 
μικρότερη των 10 Hz (όπως αυτές του Περάματος) είναι 3 mm/sec. 

Για την αξιολόγηση των επιπτώσεων από τη χρήση εκρηκτικών υλών, η εταιρία 
ανάθεσε την εκπόνηση ειδικής μελέτης εκτίμησης του επιπέδου των δονήσεων που θα 
προκύψουν ως συνέπεια των περιορισμένων ανατινάξεων που θα λάβουν χώρα 
(Υποδομή 3Ε ΕΠΕ, 1999) στην περιοχή του μεταλλείου Περάματος. Τα βασικά 
συμπεράσματα αυτής της μελέτης είναι τα εξής :  

• η μέγιστη ποσότητα εκρηκτικής ύλης ανά επιβράδυνση (Max. Explosive Charge per 
delay) που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να υπάρξει εδαφική επιτάχυνση μικρότερη 
από το τιθέμενο όριο (3mm/sec), υπολογίστηκε σε 370 kg 

• σύμφωνα με επιτόπιες δοκιμές περίθλασης και διάδοσης σεισμικών κυμάτων 
(έγιναν συνολικά 9 δοκιμαστικές ανατινάξεις) που πραγματοποιήθηκαν στην 
περιοχή του μεταλλείου, προέκυψε ότι η παρεμβολή του ανατολικού ρήγματος της 
Τεκτονικής Τάφρου της Μαρώνειας συντελεί στη σημαντική μείωση της εδαφικής 
επιτάχυνσης που θα φτάνει στον οικισμό του Περάματος 

• το προτεινόμενο χρονικό διάστημα επιβράδυνσης ξεκινάει από 25ms 
 
Σύμφωνα με το υφιστάμενο σχεδιασμό του έργου του Περάματος, για την εξόρυξη 
περιορισμένου τμήματος του κοιτάσματος με τη χρήση εκρηκτικών θα εφαρμοστεί 
διαλείπουσα προχώρηση της έκρηξης, εντός υπονομευόμενων διατρημάτων με χρήση 
επιβραδυντών, ενώ σε κάθε περίπτωση η μέγιστη ποσότητα εκρηκτικής ύλης ανά 
επιβράδυνση θα είναι μικρότερη από 370 kg 
 
Από τα προαναφερόμενα προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι περιορισμένες ανατινάξεις 
στη περιοχή του μεταλλείου θα προκαλούν εδαφικές επιταχύνσεις που θα είναι 
μικρότερες από τα επιτρεπτά όρια (σύμφωνα με το DIN 4150) και επομένως οι 
επιπτώσεις που θα προκύψουν αξιολογούνται ως μη σημαντικές. Επιπλέον, δεδομένου 
ότι ανατινάξεις θα περιορίζονται σε ένα τμήμα του κοιτάσματος, οι επιπτώσεις θα είναι 
επίσης περιορισμένες, ενώ φυσικά θα είναι παροδικές, αφού δεν θα υφίστανται μετά 
την παύση των εργασιών. 
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται με εποπτικό τρόπο η συνολική εκτίμηση και 
αξιολόγηση των επιπτώσεων των δονήσεων στο έδαφος της περιοχής κατά τη φάση 
λειτουργίας του έργου. 
 

Κατηγορία Αξιολόγησης Βαθμίδες Αξιολόγησης Αξιολόγηση 

Σημαντικότητα 

Σημαντικές Επιπτώσεις  
Μετρίως Σημαντικές   
Μη Σημαντικές  
Αμελητέες  

Χρονική Διάρκεια Μόνιμες   
Παροδικές  

Αναστρεψιμότητα 
Μη Αναστρέψιμες  
Μερικώς αναστρέψιμες  
Ολικώς Αναστρέψιμες  

 
Δονήσεις στον αέρα λόγω ανατινάξεων 
Οι δονήσεις στον αέρα προέρχονται από διαμήκη κύματα που διαδίδονται στον αέρα 
και προκαλούνται είτε από την απευθείας εκτόνωση εκρηκτικής ύλης στον αέρα, είτε 
από την έμμεση δράση του υλικού που περιορίζει το εκρηκτικό (π.χ. το πέτρωμα). Οι 
δονήσεις αυτές για το μεγαλύτερο φάσμα συχνοτήτων (20 έως 20000 Hz12) γίνονται 
αντιληπτές ως θόρυβος. 
 
Παρόλ’ αυτά, ο παραγόμενος θόρυβος δεν μπορεί να συσχετιστεί με τις άλλες πηγές 
θορύβου διότι:  
• θα είναι στιγμιαίος (instantaneous) και ως εκ τούτου δεν μπορεί να συγκριθεί με 

τους ποσοστομετρικούς δείκτες θορύβου Ln που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση 
του περιβαλλοντικού θορύβου 

• η ακουστική πίεση που προκύπτει από τις ανατινάξεις η οποία γίνεται αντιληπτή 
από τον άνθρωπο ως θόρυβος μετράται στη γραμμική (μη σταθμισμένη) κλίμακα 
θορύβου dBL 

 
Στη βιβλιογραφία υπάρχουν διάφοροι εμπειρικοί τύποι οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε 
διάφορες χώρες για την εκτίμηση του θορύβου που προκύπτει από τις ανατινάξεις. 
Ένας από τους πιο αξιόπιστους τύπους είναι αυτός που χρησιμοποιείται από 
κυβερνητικές υπηρεσίες της Αυστραλίας (ICI Australia) σύμφωνα με τον οποίο 
 

Error! Bookmark not defined.dB = 164.2 – 24 (log10 R – 0.33 log10 Q) 
όπου : dB = Μέγιστο επίπεδο δόνησης στον αέρα (dBL)  
 R = απόσταση σημείου ανατίναξης από σημείο δέκτη (m) 
 Q = ποσότητα εκρηκτικής ύλης ανά επιβράδυνση 
 
Εφαρμόζοντας τον παραπάνω τύπο στη περίπτωση των ανατινάξεων του Περάματος 
(Q=370 kg, R=600 m), προκύπτει ότι ο μέγιστος θόρυβος που μπορεί να προκύψει θα 
είναι περίπου 118 dB. 
 
Κριτήρια ζημιών από δονήσεις στον αέρα, που έχουν προέλθει από ανατινάξεις σε 
μεταλλεία, έχουν καθοριστεί από το γραφείο μεταλλείων των ΗΠΑ (USBM) και 

                                                 
12 σε μικρότερες συχνότητες παράγονται υποηχητικά κύματα 
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χρησιμοποιούνται στις περισσότερες περιπτώσεις. Η πλειοψηφία αυτών των κριτηρίων 
σχετίζεται με το σπάσιμο τζαμιών διότι αυτό συμβαίνει σε πολύ μικρότερες πιέσεις από 
αυτές που συμβαίνουν οι ζημιές σε δομικές κατασκευές, όπως η θραύση γύψου, κλπ, 
ενώ η μη θραύση τζαμιών αποκλείει τη θραύση οποιασδήποτε δομικής κατασκευής. 
Ειδικότερα, στην οδηγία TS 78 του γραφείου μεταλλείων των ΗΠΑ (βλ. πίνακα 7.7.2-
1) προτείνονται ασφαλή επίπεδα δονήσεων στον αέρα για να αποφευχθεί η θραύση 
υαλικών καθώς και της ανθρώπινης ενόχλησης. 
 

Πίνακας 7.7.2-1 : Όρια δονήσεων στον αέρα σύμφωνα με το TS78 
Χαρακτηρισμός 

ορίου 
Όριο δονήσεων στον αέρα 

(γραμμική στάθμη) 
Ασφάλεια 

 
128 dB 0,007 psi 

Προσοχή 
 

128 – 136 dB 0,007 –0,018 psi 

Κίνδυνος 
 

136 dB 0,018 psi 

 
Οι επιπτώσεις των δονήσεων του αέρα, στον άνθρωπο μπορεί να είναι από απλή 
ενόχληση έως τραυματισμός του συστήματος ακοής. Παρόλο που η ύπαρξη υψηλών 
επιπέδων θορύβου, είναι σύνηθες φαινόμενο στις μέρες μας, η αντίδραση των 
ανθρώπων είναι διαφορετική όταν ο θόρυβος προέρχεται από ανατινάξεις. Ειδικότερα, 
η ενόχληση ξεκινά σε αρκετά χαμηλά επίπεδα θορύβου τα οποία σχετίζεται με την 
ψυχολογική αντίδραση κάθε ανθρώπου στις απότομες μεταβολές θορύβου, η οποία 
αυξάνεται όταν οι δονήσεις στον αέρα προκαλούν κροτάλισμα τζαμιών ή αντικειμένων 
από πορσελάνη. Το όριο πόνου ή/και ζημιάς στο σύστημα ακοής είναι το 140dB, 
ιδιαίτερα σε περιπτώσεις παρατεταμένης έκθεσης σε τέτοια επίπεδα θορύβου. Τέλος, το 
κατώφλι διάτρησης τύμπανου ακοής είναι 20,7 kPa (ή 180 dB), μια τιμή δόνησης του 
αέρα η οποία δεν απαντάται στις συνηθισμένες ανατινάξεις που λαμβάνουν χώρα στα 
μεταλλεία.  
 
Από τα προαναφερόμενα προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι αναμενόμενες μέγιστες τιμές 
δονήσεων στον αέρα (118 dB) δεν θα προκαλέσουν θραύση τζαμιών ή ζημιές σε δομικά 
στοιχεία του οικισμού του Περάματος. Επιπλέον, η μέγιστη αναμενόμενη τιμή του 
θορύβου που θα προκύπτει από τις δονήσεις του αέρα δεν αναμένεται να προκαλέσουν 
σημαντικά προβλήματα οχλήσεων στους κατοίκους του Περάματος δεδομένου ότι 
αφενός μεν οι ανατινάξεις θα καλύπτουν τμήμα του κοιτάσματος και αφετέρου διότι 
καθώς θα προχωράει η κλειστή εκσκαφή του νότιου μεταλλείου, ο θόρυβος που θα 
φτάνει στο Πέραμα ως συνέπεια των ανατινάξεων θα είναι αρκετά μικρότερος αφού τα 
διαμήκη κύματα που θα παράγονται θα εγκλωβίζονται εντός της εκσκαφής. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη, την κάλυψη των απαιτήσεων του ΚΜΛΕ σχετικά με την 
ελάχιστη επιτρεπτή απόσταση ανατινάξεων από κατοικίες, το τύπο της εκσκαφής 
(κλειστού τύπου), τη χρησιμοποίηση κατάλληλων διατάξεων ανατίναξης για τη μείωση 
των δονήσεων και τη περιορισμένη χρήση εκρηκτικών, προκύπτει το συμπέρασμα ότι 
οι επιπτώσεις των δονήσεων στον αέρα (λόγω ανατινάξεων) στο ανθρωπογενές 
περιβάλλον της περιοχής του Περάματος θα είναι μη σημαντικές. Επιπλέον, η επίπτωση 
αξιολογείται ως παροδική δεδομένου ότι δεν θα υφίσταται μετά τη παύση των 
εργασιών. 
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται με εποπτικό τρόπο η συνολική εκτίμηση και 
αξιολόγηση των επιπτώσεων των δονήσεων στο αέρα της περιοχής κατά τη φάση 
λειτουργίας του έργου. 
 

Κατηγορία Αξιολόγησης Βαθμίδες Αξιολόγησης Αξιολόγηση 

Σημαντικότητα 

Σημαντικές Επιπτώσεις  
Μετρίως Σημαντικές   
Μη Σημαντικές  
Αμελητέες  

Χρονική Διάρκεια Μόνιμες   
Παροδικές  

Αναστρεψιμότητα 
Μη Αναστρέψιμες  
Μερικώς αναστρέψιμες  
Ολικώς Αναστρέψιμες  

 
7.8 Φυσικό περιβάλλον 
 
7.8.1 Οικοσυστήματα 
 
Οι επιπτώσεις στα οικοσυστήματα που αναμένεται να προκληθούν από την κατασκευή 
και λειτουργία των προτεινόμενων έργων, ανάλογα με την γεωγραφική κλίμακα 
εκτίμησης ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες: 
• Σε τοπικό επίπεδο (εντός ορίων της περιοχής μελέτης) 
• Σε επίπεδο ευρύτερης περιοχής μελέτης 
• Σε υπερτοπικό επίπεδο 
 
Οι επιπτώσεις στα οικοσυστήματα που προκαλούνται από την κατασκευή των έργων 
σχετίζονται περισσότερο με την κατάληψη, υποβάθμιση και αλλοίωση των 
οικοσυστημάτων στις θέσεις που θα πραγματοποιηθούν τα έργα. Επίσης είναι δυνατό 
να προκύψουν επιπτώσεις και στις οικοσυστηματικές λειτουργίες των άμεσα 
γειτνιαζόντων οικοσυστημάτων από την αέρια ή υδατική μεταφορά ρύπων που θα 
προκληθούν από τις κατασκευαστικές δραστηριότητες. 
 
Οι επιπτώσεις κατά την λειτουργία των προτεινόμενων έργων σχετίζονται περισσότερο 
με την εκπομπή και μεταφορά ρύπων ή την εκπομπή θορύβου και τη διασπορά 
ατμοσφαιρικής σκόνης στα οικοσυστήματα. Το μέγεθος των επιπτώσεων δεν σχετίζεται 
μόνο με το μέγεθος των εκπομπών αλλά και με τη σπανιότητα ή την οικολογική 
σημασία των δυνητικά επηρεαζόμενων οικοσυστημάτων. 
 
Οι επιπτώσεις μετά την λειτουργία των έργων σχετίζονται με την πιθανότητα εκπομπής 
και μεταφοράς ρυπαντών καθώς και με την αποκατάσταση / σταθεροποίηση των 
αβιοτικών παραμέτρων, αφού έχουν περατωθεί οι μεταλλευτικές και μεταλλουργικές 
δραστηριότητες και όλα τα αναγκαία μέτρα αποκατάστασης του περιβάλλοντος. 
 
Θα πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι οι φάσεις κατασκευής και λειτουργίας των έργων 
δεν είναι σαφώς διακριτές μεταξύ τους δεδομένου ότι η κατασκευή του χώρου διάθεσης 
των παραγόμενων αφυγραμέων τελμάτων θα γίνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας της δραστηριότητας. 
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Όπως είναι προφανές οι μεγαλύτερες επιπτώσεις στα φυσικά οικοσυστήματα 
προκαλούνται στις περιοχές που θα κατασκευαστούν τα έργα. Τα κύρια μεταλλευτικά 
έργα τα οποία χωροθετούνται στην περιοχή Δυτικά του οικισμού Πέραμα είναι τα εξής:  
• το εργοστάσιο επεξεργασίας, 
• το επιφανειακό μεταλλείο, 
• ο χώρος διάθεσης των αφυγραμένων τελμάτων, 
• ο χώρος απόθεσης στείρων, 
• το οδικό δίκτυο που συνδέει τις επιμέρους εγκαταστάσεις του έργου αλλά και το 

έργο με την παλαιά Ε.Ο. Αλεξανδρούπολη – Κομοτηνή 
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του προγράμματος κάλυψης γης της Χώρας (Corine Land 
Cover) από την κατασκευή των προτεινόμενων μεταλλευτικών και μεταλλουργικών 
εγκαταστάσεων θα καταληφθούν (βλ. § 7.4.1) σκληροφυλλική βλάστηση (68,6%), 
δάσος πλατυφύλλων (22,0 %) και γη που καλύπτεται από τη γεωργία με σημαντικές 
εκτάσεις φυσικής βλάστησης (9,3%). Συνεπώς, τα οικοσυστήματα που θα καταληφθούν 
από την κατασκευή των μεταλλευτικών και μεταλλουργικών εγκαταστάσεων είναι 
υποβαθμισμένα δασικά οικοσυστήματα, δασικά οικοσυστήματα καθώς και 
παραποτάμια οικοσυστήματα χειμάρρων (βλ. Χάρτη 5.1.4). Εντοπίζονται στο κεντρικό 
τμήμα περιοχής μελέτης, Δ-ΝΔ του οικισμού Πέραμα. Η κατάληψη των 
οικοσυστημάτων σημαίνει αποψίλωση της φυσικής βλάστησης και των ειδών που την 
συνθέτουν, αφαίρεση του οργανικού εδαφικού υλικού και καταστροφή τυχών βιοτόπων 
πανίδας. 
 
Ειδικότερα η περιοχή ανοιχτού μεταλλείου εντοπίζεται Δυτικά του Οικισμού Πέραμα, 
σε απόσταση μεγαλύτερη των 500m, ο χώρος διάθεσης των αφυγραμένων τελμάτων θα 
καταλάβει τη μισγάγγεια που του ρέμματος που διέρχεται νότια του οικισμού του 
Περάματος και καταλήγει στο Παλιόρρεμα που είναι και το βασικό ρέμα της περιοχής, 
ενώ οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας θα βρίσκονται σε απόσταση περίπου 1,0 km NA 
από τον οικισμό του Περάματος και περίπου 0,25 km ΝΔ από το Δ όριο του υπαίθριου 
μεταλλείου. Το οδικό δίκτυο που θα χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στην 
εγκατάσταση θα προκύψει από την αναβάθμιση/διαπλάτυνση του υφιστάμενου δικτύου 
αγροτικών και δασικών δρόμων. 
 
Οι επιπτώσεις που πρόκειται να προκληθούν στις περιοχές αυτές, σε τοπικό επίπεδο, 
χαρακτηρίζονται ως σημαντικές, μόνιμες και μερικά αντιστρεπτές. Μόνιμες 
χαρακτηρίζονται λόγω της οριστικής κατάληψης των οικοσυστημάτων από 
ανθρωπογενείς δραστηριότητες ενώ μερικά αντιστρεπτές διότι μετά το τέλος των 
εργασιών θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την όσο το δυνατό μεγαλύτερη 
επανόρθωση των επιπτώσεων του έργου στα οικοσυστήματα. Οι επιπτώσεις των 
επιμέρους τμημάτων του έργου σε τοπικό επίπεδο αναλύονται στις επόμενες 
παραγράφους. 
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Εργοστάσιο Επεξεργασίας 
 

Στην περιοχή του εργοστασίου επεξεργασίας 
και των βοηθητικών εγκαταστάσεων θα 
πραγματοποιηθεί ολική αποψίλωση της 
βλάστησης, μορφολογικές παρεμβάσεις καθώς 
και αφαίρεση του επιφανειακού εδάφους με 
σκοπό την θεμελίωση των κτιριακών 
εγκαταστάσεων. Η επιφάνεια του εργοστασίου 
(συμπεριλαμβανομένης  και της πλατείας 
μεταλλεύματος) που θα καταληφθεί 
περιλαμβάνει τις εξής φυτοκοινωνίες (βλ. χάρτη 
5.1-6): 
Φυλλοβόλλες δρύες  : 78,4 στρ. (54,4%) 
Μικτό δάσος δρυός  
και μαύρης πεύκης :   65,6 στρ. (45,6%) 
 
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η επίδραση 
αφορά φυλλοβόλλες δρυς και μικτό δάσος 
δρυός και μαύρης πεύκης. Όσον αφορά τις δρυς, 
αποτελούν φυτοκοινότητα η οποία είναι 
διαδεδομένη τόσο στην περιοχή μελέτης όσο 
και στην Χώρα, ενώ όπως φαίνεται και στην 

διπλανή εικόνα είναι σε γενικές γραμμές χαμηλής συγκόμωσης. Στο τμήμα του μικτού 
δάσους δρυός και μαύρης πεύκης, επικρατούν οι δρυς ενώ και σε αυτή την περιοχή ο 
βαθμός συγκόμωσης είναι μικρός. 
 
Συνεπώς, οι επιπτώσεις που αναμένεται να προκύψουν από την κατασκευή και 
λειτουργία του εργοστασίου θεωρούνται ασθενείς και αναστρέψιμες. Είναι επίσης 
αναστρέψιμες διότι μετά το πέρας των εργασιών όταν η περιοχή αποκατασταθεί 
αναμένεται εκ νέου η δημιουργία του υπάρχοντος οικοσυστήματος ή ακόμη και 
καλύτερου αφού όπως ειπώθηκε το υπάρχον είναι αρκετά υποβαθμισμένο. 
 
Μεταλλείο 
 
Η επιφάνεια που θα καταληφθεί από το μεταλλείο περιλαμβάνει τις εξής φυτοκοινωνίες 
(βλ. χάρτη 5.1-6): 
Φυλλοβόλλες δρύες     : 118,0 στρ. (82,5%) 
Δάσος μαύρης πεύκης    :   25,0 στρ. (17,5%) 
 
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω το μεγαλύτερο τμήμα της δασικής βλάστησης που 
θα αποψιλωθεί, αφορά κυρίως υποβαθμισμένα δασικά οικοσυστήματα (Φυλλοβόλλες 
δρυς), η συγκόμωση των οποίων δεν είναι σημαντική όπως φαίνεται και στην 
παρακάτω εικόνα. 
 
Οι κυριότερες επιπτώσεις προκύπτουν από την αποψίλωση τμήματος δάσους Μαύρης 
Πεύκης (Pinus nigra) που βρίσκεται στο βόρειο ανατολικό και βορειοδυτικό τμήμα της 
περιοχής του ανοιχτού μεταλλείου (βλ. χάρτη 5.1-6). Η εμφάνισή της μαύρης πεύκης σε 
χαμηλό υψόμετρο αποτελεί μη σύνηθες φαινόμενο στην Ελλάδα. Αντίθετα στην 
περιοχή της Θράκης η μαύρη πεύκη φύεται σε χαμηλά υψόμετρα (π.χ. Λούτρος, 
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Δαδιά). Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι η εξάπλωση της Μαύρης Πεύκης 
στην περιοχή μελέτης είναι αρκετά εκτενής, της τάξης των 3.894 στρ. και ως εκ τούτου 
η αναμενόμενη αποψίλωση 25 στρ. στην περιοχή του μεταλλείου θεωρείται αμελητέα 
(0,64%). 
 

Επιπλέον, όπως σε κάθε περίπτωση 
μεταλλευτικής δραστηριότητας υπάρχει η 
δυνατότητα αποκατάστασης της βλάστησης 
που πρέπει να αποψιλωθεί για τις ανάγκες του 
έργου. Η δυνατότητα αποκατάστασης του 
περιβάλλοντος και η επαναφύτευση δένδρων 
Μαύρης Πεύκης στην περιοχή του μεταλλείου 
θα εξεταστεί λεπτομερειακά στην ΜΠΕ του 
έργου. Βέβαια όπως έχει αναφερθεί τόσο 
κατά τη διάρκεια όσο και μετά το πέρας των 
εργασιών θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα 
επανορθωτικά μέτρα (π.χ. φυτεύσεις, 
διαμόρφωση βαθμίδων κ.α.) για τη μείωση 
των επιπτώσεων στα οικοσυστήματα της 
περιοχής. Το θέμα θα μελετηθεί ενδελεχώς 
στο στάδιο της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων. 
 
Συνεπώς, οι επιπτώσεις που αναμένεται να 
προκύψουν από την ανάπτυξη του μεταλλείου 

Περάματος θεωρούνται μη σημαντικές, παροδικές και μερικώς αναστρέψιμες, 
δεδομένου ότι μετά το πέρας των εργασιών όταν η περιοχή αποκατασταθεί αναμένεται 
εκ νέου η δημιουργία του υπάρχοντος οικοσυστήματος ή ακόμη και καλύτερου αφού 
όπως ειπώθηκε το υπάρχον είναι αρκετά υποβαθμισμένο. 
 
Χώρος διάθεσης αφυγραμένων τελμάτων 
 
Το σύνολο της έκτασης που θα καταληφθεί από το χώρο διάθεσης αφυγραμένων 
τελμάτων (347 στρ.) καλύπτεται σήμερα από Φυλλοβόλες δρύες, φυτοκοινότητα η 
οποία είναι διαδεδομένη τόσο στην περιοχή μελέτης όσο και στη Χώρα, ενώ όπως 
φαίνεται και στην διπλανή εικόνα είναι σε γενικές γραμμές χαμηλής συγκόμωσης, με 
εξαίρεση ίσως σε ορισμένους θύλακες πλησίον του ρέματος. 

Τόσο στην περιοχή κατάκλυσης όσο 
και στις ζώνες θεμελίωσης των 
προτεινόμενων αναχωμάτων, θα 
πραγματοποιηθεί ολική αποψίλωση της 
βλάστησης ενώ το έδαφος θα 
διαμορφωθεί και θα στεγανοποιηθεί με 
τέτοιο τρόπο ώστε να επιτευχθεί η 
ελάχιστη διαπερατότητα του υπόβα-
θρου, ελαχιστοποιώντας έτσι και την 
πιθανή υπόγεια διάχυση ρύπων. Τα 
κύρια οικοσυστήματα που εντοπίζονται 
στην περιοχή του χώρου διάθεσης και 
της λεκάνης κατάκλυσης είναι δασικά 
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οικοσυστήματα, τα οποία αποτελούνται από υποβαθμισμένες συστάδες Φυλλοβόλων 
δρυών. Στο τέλος του έργου με την εναπόθεση 5,9 Mm3  λεπτόκοκκου υλικού το 
επίπεδο του υφιστάμενου ανάγλυφου θα ανυψωθεί στα  
235 m αεθ. Στην περίπτωση αυτή τα επανορθωτικά μέτρα αφορούν την κάλυψη της 
επιφάνειας της λίμνης τελμάτων με εδαφικό υλικό το οποίο θα φυτευτεί με κατάλληλα 
είδη έτσι ώστε να αποφευχθεί σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο βαθμό η διάβρωση του 
εδαφικού καλύμματος καθώς και να παρεμποδιστεί η διήθηση απορροών  στο 
εσωτερικό του αποτιθέμενου υλικού. 
 
Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη την υποβαθμισμένη παρουσία των οικοσυστημάτων 
στην περιοχή καθώς και την ευρεία διάδοση δρυός στην περιοχή (22.800 στρ.), 
εκτιμάται ότι η αναμενόμενη κατάληψη 347 στρ. (1,5%) θα επιφέρει μη σημαντικές 
επιπτώσεις, ενώ όπως και προηγούμενες περιπτώσεις θεωρούνται, παροδικές και 
μερικώς αναστρέψιμες, δεδομένου ότι μετά το πέρας των εργασιών όταν η περιοχή 
αποκατασταθεί αναμένεται εκ νέου η δημιουργία του υπάρχοντος οικοσυστήματος ή 
ακόμη και καλύτερου αφού όπως ειπώθηκε το υπάρχον είναι αρκετά υποβαθμισμένο. 
 
Σωρός Στείρων και Λοιπές υποδομές 
 
Τέλος, κατάληψη θα προκύψει και από την ανάπτυξη χώρου προσωρινής απόθεσης 
στείρων, της διάνοιξης οδοποιίας (εσωτερική και μέχρι το όριο της περιοχής επέμβασης 
και του χώρου της προσωρινής αποθήκευσης του εδαφικού υλικού. Η επιφάνεια που θα 
καταληφθεί από το μεταλλείο περιλαμβάνει τις εξής φυτοκοινωνίες (βλ. χάρτη 5.1-6): 
Φυλλοβόλλες δρυς     : 75,5 στρ. (70,0%) 
Δάσος μαύρης πεύκης    : 27,6 στρ. (25,5% 
Μικτό δάσος δρυός και μαύρης πεύκης :   4,9 στρ. (4,5%) 
 
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω το μεγαλύτερο τμήμα της δασικής βλάστησης που 
θα αποψιλωθεί, αφορά φυλλοβόλλες δρύες, φυτοκοινότητα η οποία όπως 
προαναφέρθηκε είναι διαδεδομένη τόσο στην περιοχή μελέτης όσο και στην Χώρα. 
 

Οι κυριότερες επιπτώσεις 
προκύπτουν από την 
αποψίλωση τμήματος δάσους 
Μαύρης Πεύκης (Pinus nigra) 
που βρίσκεται στην 
συγκεκριμένη περιοχή του 
χώρου προσωρινής απόθεσης 
στείρων (βλ. χάρτη 5.1-6).  
Ενώ μικρότερου μεγέθους 
επιπτώσεις προκύπτουν από την 
κατασκευή του οδικού δικτύου 
του έργου, για το οποίο θα 
απαιτηθεί η κατάληψη μιας 
έκτασης περίπου 6,2 στρ. 

Μαύρης Πεύκης μέσω της διαπλάτυνσης υφιστάμενων δασικών δρόμων. Οι επιπτώσεις 
είναι μόνιμες και μη αντιστρεπτές δεδομένου ότι ο δρόμος θα διατηρηθεί και μετά το 
πέρας των μεταλλευτικών εργασιών. 
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Όσον αφορά στη Μαύρη Πεύκη ισχύουν τα όσα αναφέρθηκαν και για την περίπτωση 
του μεταλλείου και ως εκ τούτου, οι επιπτώσεις που αναμένεται να προκύψουν 
θεωρούνται μη σημαντικές, παροδικές και μερικώς αναστρέψιμες, δεδομένου ότι μετά 
το πέρας των εργασιών όταν η περιοχή αποκατασταθεί αναμένεται εκ νέου η 
δημιουργία του υπάρχοντος οικοσυστήματος ή ακόμη και καλύτερου. 
 
Η εκπομπή θορύβου, η κυκλοφορία οχημάτων και η παρουσία του ανθρώπινου 
παράγοντα θα επιδράσει στα είδη της πανίδας τα οποία αναμένεται να μετακινηθούν σε 
παραπλήσια οικοσυστήματα. Οι εκπομπές αυτές θα είναι μεγαλύτερες στην περιοχή του 
μεταλλείου, στο εργοστάσιο και στην περιοχή κατασκευής του χώρου διάθεσης 
αφυγραμένων τελμάτων. 
 
Στο σημείο αυτό θα πρέπει τέλος να σημειωθεί ότι από την κατασκευή και λειτουργία 
των έργων δεν προκαλούνται επιπτώσεις σε κανένα προστατευόμενο ή ευαίσθητο 
οικοσύστημα των νομών Ροδόπης και Έβρου. 
 
Συμπερασματικά, οι αναμενόμενες επιπτώσεις από την υλοποίηση του έργου στα 
οικοσυστήματα της περιοχής θα είναι μη σημαντικές, παροδικές και μερικώς 
αναστρέψιμες λαμβάνοντας υπόψη τη λήψη μιας σειράς από μέτρα προληπτικού 
χαρακτήρα με σκοπό την παρεμπόδιση της περαιτέρω υποβάθμισης της περιοχής αυτής. 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται με εποπτικό τρόπο η συνολική εκτίμηση και 
αξιολόγηση των επιπτώσεων από την υλοποίηση του έργου στα οικοσυστήματα. 
 

Κατηγορία Αξιολόγησης Βαθμίδες Αξιολόγησης Αξιολόγηση 

Σημαντικότητα 

Σημαντικές Επιπτώσεις  
Μετρίως Σημαντικές   
Μη Σημαντικές  
Αμελητέες  

Χρονική Διάρκεια Μόνιμες   
Παροδικές  

Αναστρεψιμότητα 
Μη Αναστρέψιμες  
Μερικώς αναστρέψιμες  
Ολικώς Αναστρέψιμες  

 
7.8.2 Χλωρίδα 
 
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω οι κύριες φυτοκοινότητες που επηρεάζονται από την 
κατασκευή και την λειτουργία των έργων είναι οι εξής: 
• Δάση Δρυός. 
• Δάση Μαύρης Πεύκης. 
• Μικτά Δάση Μαύρης Πεύκης και Δρυός. 
• Γεωργική γη / Βοσκότοποι.  
 
Τα δάση δρυός εντοπίζονται κυρίως στην περιοχή του εργοστασίου, στο νότιο τμήμα 
του ανοιχτού μεταλλείου καθώς και στο σύνολο της περιοχής του χώρου διάθεσης 
αφυγραμένων τελμάτων. Το σύνολο σχεδόν των συστάδων δρυός θεωρούνται 
υποβαθμισμένες λόγω ανθρωπογενών επεμβάσεων. Τα είδη από τα οποία αποτελούνται 
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είναι τα εξής: Quercus pubescens, Q.frainetto, Q.cerris Q.macrolepis, Q.coccifera, 
Fraxinus ornus, Carpinus orientalis, Acer monspessulanum. 
 
Στα δάση Μαύρης Πεύκης τα οποία εντοπίζονται στο βόρειο τμήμα της περιοχής του 
ανοιχτού μεταλλείου και στην περιοχή του χώρου προσωρινής απόθεσης στείρων, θα 
αποψιλωθούν είδη όπως: Salix alba, Erica manipuliflora, Rubus ulmifolius, Crataegus 
sp., Rosa micrantha. 
 
Η θαμνώδης βλάστηση η οποία παρατηρείται στο νότιο τμήμα της περιοχής μελέτης και 
κατά θέσεις μεταξύ άλλων φυτοκοινοτήτων αποτελείται κυρίως από τα εξής είδη: 
Quercus coccifera, Erica manipuliflora, E.arborea, Juniperus oxycedrus, Phillyrea 
latifolia, Pistacia terebinthus, Paliurus spina-cristi, Cistus incanus, Anthyllis 
hermanniae,. Olea oleaster, Colutea arborescens, Fraxinus ornus, Pyrus amygdaliformis 
και Arbutus unedo. 
 
Τα παραπάνω είδη θεωρούνται κοινά και οι επιπτώσεις που θα προκληθούν από την 
αποψίλωσή τους ασθενείς τόσο σε επίπεδο άμεσης περιοχής μελέτης όσο και σε 
επίπεδο ευρύτερης περιοχής μελέτης.  
 
Η κατάληψη γης από τα επιμέρους τμήματα του έργου (~742 στρ.) θα έχει αρνητική 
επίπτωση στην χλωρίδα της περιοχής. Τμήματα θαμνώδους βλάστησης, δρυός καθώς 
και ένας μικρός αριθμός συστάδων Μαύρης Πεύκης θα επηρεαστούν. Αυτές οι 
επιπτώσεις θα μετριασθούν με τη λήψη κατάλληλων επανορθωτικών μέτρων (π.χ. 
φυτεύσεις των ειδών που θα απομακρυνθούν σε κατάλληλα σημεία της όμορης 
περιοχής). 
 
Σύμφωνα με την οικολογική μελέτη βάσης της ευρύτερης περιοχής του έργου 
σημαντικά είδη χλωρίδας εντοπίσθηκαν 200 περίπου μέτρα κατάντη του χώρου 
διάθεσης αφυγραμένων τελμάτων τα οποία δεν φαίνεται να επηρεάζονται άμεσα από το 
έργο. Αυτά είναι τα εξής: Crataegus heldrechii, Dianthus tenuiflorus (Βαλκανικά 
ενδημικά είδη) και Quercus ithaburensis ssp macrolepis x Q. cerris. Ειδικότερα: 
 
Crataegus heldredii 
Βρέθηκε εντός της άμεσης περιοχής μελέτης ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για την 
παρουσία του στην Θράκη. Είναι Βαλκανικό είδος το οποίο φύεται κατά κύριο λόγο 
στην Ελλάδα και την Γιουγκοσλαβία. Στην Ελλάδα είναι αρκετά κοινό στην 
Πελοπόννησο και την Ανατολική Μακεδονία. 
 
Dianthus tenuiflorus 
Βρέθηκε στην ευρύτερη περιοχή μελέτης ενώ έχει αναφερθεί η παρουσία τους στην 
περιοχή της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας καθώς και τα 
περίχωρα της Καβάλας. Από την βιβλιογραφία προκύπτει ότι φύεται κυρίως σε 
περιοχές της ανατολικής Μεσογείου. 
 
Quercus ithabarensis ssp macrolepis x Q. cerris 
Βρέθηκε στο βόρειο τμήμα της ευρύτερης περιοχής μελέτης. Είναι αρκετά κοινό στις 
παράκτιες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας της Βόρειας και Νότιας Πελοποννήσου, ενώ 
έχει βρεθεί επίσης στην Κρήτη και ορισμένα νησιά του Αιγαίου. Φύεται κατά κύριο 
λόγο σε περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου. 
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Περισσότερες πληροφορίες για την εξάπλωση των παραπάνω ειδών στην ευρύτερη 
περιοχή θα δοθούν στο στάδιο της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
 
Στην άμεση περιοχή του μεταλλείου έχουν παρατηρηθεί δύο σημαντικά είδη χλωρίδας: 
Το Genista anatolica και το Εuphorbia graeca. Ειδικότερα: 
 
Genista Anatolica 
Η γεωγραφική του κατανομή περιλαμβάνει την Δυτική Τουρκία και τη Βουλγαρία ενώ 
δεν έχει αναφερθεί η ύπαρξη του στην Ελλάδα. Πρέπει πάντως να αναφερθεί ότι εκτός 
της περιοχής του μεταλλείου το Genista Anatolica βρέθηκε και στο βόρειο τμήμα της 
ευρύτερης περιοχής μελέτης. 
 
Euphorbia Graeca 
Πρόκειται για Βαλκανικό ενδημικό είδος το οποίο είναι αρκετά κοινό στην Θράκη.  
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το οικολογικό προφίλ του Genista Anatolica και 
του Euphorbia Graeca θα δοθούν στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
 
Στο κατάντη τμήμα του Παλιορρέμματος δεν αναμένονται επιπτώσεις στα σημαντικά 
είδη χλωρίδας Silene grisebachii (Ελληνικό ενδημικό είδος) και Digitalis lanata 
(προστατεύεται από το Προεδρικό Διάταγμα 67/1981) λόγω των εργασιών κατασκευής 
και λειτουργίας του έργου. 
 
Συμπερασματικά, οι αναμενόμενες επιπτώσεις από την υλοποίηση του έργου στη 
χλωρίδα της περιοχής θα είναι μη σημαντικές, παροδικές και μερικώς αναστρέψιμες 
λαμβάνοντας υπόψη τη λήψη μιας σειράς από μέτρα προληπτικού χαρακτήρα με σκοπό 
την παρεμπόδιση της περαιτέρω υποβάθμισης της περιοχής αυτής. 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται με εποπτικό τρόπο η συνολική εκτίμηση και 
αξιολόγηση των επιπτώσεων από την υλοποίηση του έργου στη βλάστηση 
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7.8.3 Πανίδα 
 
Όσον αφορά τα είδη της πανίδας, σε τοπικό επίπεδο αναμένονται μέτριες επιπτώσεις. 
Οι επιπτώσεις αυτές θα οφείλονται κυρίως στην κατάληψη οικοσυστημάτων, στην 
κυκλοφορία οχημάτων, στην παρουσία του ανθρώπινου στοιχείου και στην εκπομπή 
θορύβου. Τα οικοσυστήματα που θα καταληφθούν αποτελούν χώρους διατροφής 
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απόκρυψης και φωλεασμού κυρίως μικρών θηλαστικών, πουλιών ερπετών και 
ορισμένων αμφιβίων. Τα είδη αυτά με την κατασκευή των έργων αναμένεται να 
μετακινηθούν σε γειτονικά, παρόμοιου τύπου οικοσυστήματα. 
 
Κατά την λειτουργία των έργων, σε ορισμένη ακτίνα, το μέγεθος της οποίας εξαρτάται 
από το κάθε είδος, δεν θα πλησιάζουν ορισμένα είδη όπως τα ανώτερα θηλαστικά και 
τα άγρια αρπακτικά πουλιά. Οι επιπτώσεις αυτές θεωρούνται παροδικές και θα 
εξαλειφθούν με τη περάτωση των έργων. 
 
Από τα σημαντικά πτηνά (που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 79/409 
ΕΟΚ ή / και στις κατηγορίες SPEC 1-3 όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 5)  που έχουν 
παρατηρηθεί στην άμεση περιοχή των έργων είναι τα εξής: Lanius senator, 
Dendrocopus syriacus, Emberiza melanocephala, Streptopelia turtur, Accipiter brevipes, 
Oenanthe hispanica, Emberiza hortulana, Buteo rufinus, Merops apiaster, Lullula 
arborea, Sylvia hortensis, Lanius collurio, Hippolais pallida, Emberiza hortulana, 
Dendrocopus media, Lanius senator, Circaetus gallicus, Falco tinnunculus και Galerida 
cristata. 
 
Από τα θηλαστικά μεγαλύτερες επιπτώσεις θα δεχθούν τα Erinaceous concolor (το 
οποίο προστατεύεται από το Προεδρικό διάταγμα 67/1981), Μartes foina, Vulpes 
vulpes, Apodemus flavicolis, και Meles meles. Τα είδη αυτά αναμένεται να 
μετακινηθούν σε γειτνιάζοντα οικοσυστήματα. 
 
Ανάλογες επιπτώσεις θα προκληθούν στα αμφίβια Bufo bufo, Bufo viridis (τα οποία 
προστατεύονται από το Προεδρικό διάταγμα 67/1981) και Rana balcanica.  
 
Από τα ερπετά ανάλογες επιπτώσεις θα προκληθούν στα Testudo hermanni και Testudo 
graeca (που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 92/43 ΕΟΚ) Lacerta viridis 
(προστατεύεται από το Προεδρικό Διάταγμα 67/1981) καθώς και στα Ophisaurus 
apodus, Lacerta trilineata και Typhlops vermicularis. 
 
Πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι οι επιπτώσεις στην πανίδα δύναται να μειωθούν εάν 
ελαττωθούν κατά το δυνατόν τα επίπεδα εκπομπής θορύβου και σκόνης καθώς και 
οποιαδήποτε διαφυγή φερτών υλικών κατάντη του αναχώματος της λίμνης τελμάτων. 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα θα δοθούν στο στάδιο της μελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
 
Συμπερασματικά, οι αναμενόμενες επιπτώσεις από την υλοποίηση του έργου στην 
πανίδα της περιοχής θα είναι μη σημαντικές, παροδικές και μερικώς αναστρέψιμες 
λαμβάνοντας υπόψη τη λήψη μιας σειράς από μέτρα προληπτικού χαρακτήρα με σκοπό 
την παρεμπόδιση της περαιτέρω υποβάθμισης της περιοχής αυτής. 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται με εποπτικό τρόπο η συνολική εκτίμηση και 
αξιολόγηση των επιπτώσεων από την υλοποίηση του έργου στην πανίδα. 
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7.9 Οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον 
 
Οι επιπτώσεις των μεταλλευτικών/μεταλλουργικών δραστηριοτήτων στην κοινωνία και 
την οικονομία μιας περιοχής κατά τη φάση ανάπτυξης και λειτουργίας τους σχετίζονται 
κατά κύριο λόγο με τα εξής: 

• Την επίδραση στην απασχόληση (άμεση και έμμεση). 
• Την επίδραση στους παραγωγικούς τομείς της άμεσης και ευρύτερης περιοχής 

μελέτης. 
• Την επίδραση στην εθνική και την τοπική οικονομία. 
• Την επίδραση στην κατοικία σε επίπεδο άμεσης και ευρύτερης περιοχής 

μελέτης.  
• Την επίδραση στα υφιστάμενα δίκτυα υποδομών της άμεσης περιοχής μελέτης. 

 
 
Φάση ανάπτυξης, λειτουργίας και αποκατάστασης 
 
Απασχόληση 
Σύμφωνα με τον υπάρχοντα προγραμματισμό κατά τη διάρκεια των δεκατεσσάρων (14) 
μηνών που θα διαρκούν τα έργα ανάπτυξης του έργου, προβλέπεται η απασχόληση 
κατά μέσο όρο 185 ατόμων με διακύμανση από 250 έως 310 κατά τους εφτά (7) μήνες 
αιχμής. Η κατασκευή των επιφανειακών εγκαταστάσεων καθώς και τα έργα 
προπαρασκευής του έργου θα ανατεθούν σε εργολάβο διοίκησης, ο οποίος σε 
συνεργασία με την ομάδα έργου της εταιρείας θα είναι υπεύθυνος για την πρόσληψη 
του απαιτούμενου προσωπικού. Εκτιμάται ότι ένα σημαντικό ποσοστό του προσωπικού 
που θα χρησιμοποιηθεί σε αυτή τη περίοδο θα καλύψει και ανάγκες του έργου κατά την 
περίοδο της λειτουργίας του. 
 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου πλήρους λειτουργίας του έργου, ο συνολικός αριθμός 
των απασχολούμενων εκτιμάται ότι θα είναι κατά μέσο όρο, περίπου 182 άτομα. Όπως 
έχει προαναφερθεί (βλ. §6.4), στην περιοχή δεν υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό σε 
μεταλλευτικές/μεταλλουργικές εργασίες. Παρόλ’ αυτά η πολιτική της εταιρείας όσον 
αφορά τις προσλήψεις είναι η χρησιμοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού από την 
ευρύτερη περιοχή του έργου. Για το λόγο αυτό, τόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου 
κατασκευής όσο και κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας του έργου, θα καταρτιστεί ειδικό 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την εκπαίδευση των προϊστάμενων, χειριστών και του 
προσωπικού συντήρησης του έργου από εξειδικευμένο προσωπικό που θα απασχολήσει 
η εταιρεία κατά τα την διάρκεια των πρώτων ετών λειτουργίας. 
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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 δυνατόν να προσεγγιστεί επακριβώς, αλλά εκτιμάται ότι θα 
είναι, με συντηρητικές εκτιμήσεις, τουλάχιστον ανάλογος των άμεσων θέσεων 
εργασίας. Μετά την παύση λειτουργίας της δραστηριότητας, οι απασχολούμενοι στο 
έργο θα έχουν τη δυνατότητα να βρουν εργασία ως εξειδικευμένοι εργάτες, 
επιστήμονες κλπ, σε παρόμοιας φύσης εργασίες της ευρύτερης περιοχής, π.χ. λατομικές 
ή άλλες εξορυκτικές εργασίες, χωματουργικές εργασίες, βιομηχανία, κλπ. 
 
Συμπερασματικά, οι επιπτώσεις της υλοποίησης του έργου θα έχουν σημαντικά θετικές 
επιπτώσεις στο τομέα της απασχόλησης των κατοίκων της γύρω περιοχής, θα είναι 
παροδικές και μερικώς αναστρέψιμες. Θα πρέπει τέλος να σημειωθεί ότι εκτιμάται ότι 
το έργο και η θετική του επίδραση στον τομέα της απασχόλησης, θα συντελέσουν στη 
μείωση ή και αναστροφή του κλίματος εσωτερικής και εξωτερικής μετανάστευσης που 
εμφανίζεται στη περιοχή και ιδιαίτερα στη κρίσιμη ηλικιακή πυραμίδα των 20 με 40 
ετών. 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται με εποπτικό τρόπο η συνολική εκτίμηση και 
αξιολόγηση των επιπτώσεων από τη φάση ανάπτυξης και λειτουργίας του έργου στον 
τομέα απασχόλησης. 
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Παραγωγικοί τομείς 
 
Πρωτογενής τομέας 
Αν και ο πρωτογενής τομέας δεν βρίσκεται σε άμεση σχέση με τον τομέα των 
μεταλλευτικών δραστηριοτήτων, εκτιμάται ότι θα επηρεαστεί από το έργο. Ειδικότερα, 
αναμένεται να επηρεαστεί, αφενός μεν ως προς τη ζήτηση των προϊόντων του (π.χ. 
γεωργικά προϊόντα) και αφετέρου ως προς την αλλαγή της χρήσης γης που θα προκύψει 
από την λειτουργία της δραστηριότητας. 
 
Όσον αφορά στις μεταβολές που αναμένεται να προκύψουν από τη δραστηριότητα, στη 
ζήτηση των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα, αναμένεται να είναι θετικές, διότι η 
αύξηση της απασχόλησης η οποία αναμένεται από το έργο θα συντελέσει στην αύξηση 
του μέσου εισοδήματος των κατοίκων της γύρω περιοχής με τελικό αποτέλεσμα την 
αυξημένη ζήτηση προϊόντων του πρωτογενούς τομέα.  
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Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν σε προηγούμενη παράγραφο (βλ. §3.3.2.1), το 
μεγαλύτερο μέρος της περιοχής που θα καταληφθεί από το έργο χρησιμοποιείται 
περιστασιακά για βόσκηση αιγοπροβάτων, ενώ ένα μικρό τμήμα της χρησιμοποιείται 
κατά περιόδους για καλλιέργεια κτηνοτροφικών προϊόντων (π.χ. κριθάρι, μηδική). Στην 
ευρύτερη περιοχή του έργου, υπάρχουν σημαντικές εκτάσεις για βόσκηση και ως εκ 
τούτου η κατάληψη ενός μικρού μέρους δεν αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τον 
κτηνοτροφικό τομέα. Αντίστοιχα, οι γεωργικές εκτάσεις που θα καταληφθούν από το 
έργο είναι περιορισμένες και ιδιαίτερα χαμηλής στρεμματικής απόδοσης και ως εκ 
τούτου εκτιμάται ότι η επίπτωση σε προϊόντα του πρωτογενούς τομέα θα είναι 
ανεπαίσθητη. Σημειώνεται ότι κατά τη φάση αποκατάστασης η περιοχή κατάληψης του 
υπό μελέτη έργου θα επαναφυτευθεί και θα επανέλθει στην αρχική του κατάσταση, 
εκμηδενίζοντας έτσι τυχόν επιπτώσεις στον κτηνοτροφικό τομέα και στα προϊόντα του 
πρωτογενή τομέα.  
 
Συμπερασματικά, οι επιπτώσεις του έργου στον πρωτογενή τομέα αξιολογούνται ως 
ασθενώς θετικές, παροδικές και μερικώς αναστρέψιμες. 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται με εποπτικό τρόπο η συνολική εκτίμηση και 
αξιολόγηση των επιπτώσεων από τη φάση ανάπτυξης και λειτουργίας του έργου στον 
πρωτογενή τομέα. 
 

Κατηγορία Αξιολόγησης Βαθμίδες Αξιολόγησης Αξιολόγηση 

Σημαντικότητα 

Σημαντικές Επιπτώσεις  
Μετρίως Σημαντικές   
Μη Σημαντικές  
Αμελητέες  

Χρονική Διάρκεια Μόνιμες   
Παροδικές  

Αναστρεψιμότητα 
Μη Αναστρέψιμες  
Μερικώς αναστρέψιμες  
Ολικώς Αναστρέψιμες  

 
Δευτερογενής τομέας 
Οι μεταλλευτικές/μεταλλουργικές δραστηριότητες εντάσσονται στο δευτερογενή τομέα 
και ως εκ τούτου εκτιμάται ότι η υπό εξέταση δραστηριότητα θα επηρεάσει κατά κύριο 
λόγο επιχειρήσεις του δευτερογενούς τομέα που θα λειτουργούν συμπληρωματικά με 
αυτή. 
 
Ήδη από την περίοδο κατασκευής του εργοστασίου και προπαρασκευής των διαφόρων 
τμημάτων της δραστηριότητας (π.χ. αναχώματα, δρόμοι, κλπ) θα υπάρξει τόνωση των 
κατασκευαστικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην περιοχή, οι οποίες θα 
αναλάβουν υπερεργολαβικές εργασίες. Κατά την περίοδο λειτουργίας της 
δραστηριότητας πολλές από τις χωματουργικές εργασίες της δραστηριότητας θα 
δίνονται υπερεργολαβικά σε εργολάβους χωματουργικών εργασιών της ευρύτερης 
περιοχής. Επίσης, εκτιμάται ότι ένας σημαντικός αριθμός δραστηριοτήτων του 
δευτερογενούς τομέα θα λειτουργεί υποστηρικτικά προς την μεταλλευτική 
δραστηριότητα (π.χ. συνεργεία επισκευών, συντήρησης κλπ). 
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Συμπερασματικά, οι επιπτώσεις της ύπαρξης και λειτουργίας της δραστηριότητας στο 
δευτερογενή τομέα παραγωγής αξιολογούνται ως ισχυρά θετικές, παροδικές και 
μερικώς αναστρέψιμες. 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται με εποπτικό τρόπο η συνολική εκτίμηση και 
αξιολόγηση των επιπτώσεων του υπό μελέτη έργου στο δευτερογενή τομέα. 
 

Κατηγορία Αξιολόγησης Βαθμίδες Αξιολόγησης Αξιολόγηση 

Σημαντικότητα 

Σημαντικές Επιπτώσεις  
Μετρίως Σημαντικές   
Μη Σημαντικές  
Αμελητέες  

Χρονική Διάρκεια Μόνιμες   
Παροδικές  

Αναστρεψιμότητα 
Μη Αναστρέψιμες  
Μερικώς αναστρέψιμες  
Ολικώς Αναστρέψιμες  

 
Τριτογενής τομέας  
Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης οι δραστηριότητες του τριτογενούς τομέα είναι 
ιδιαίτερα περιορισμένες. Πιο συγκεκριμένα περιορίζονται στις εμπορικές συναλλαγές 
που λαμβάνουν χώρα στα μεγαλύτερα αστικά διαμερίσματα της ευρύτερης περιοχής 
(π.χ. Σάππες) ενώ πολύ περιορισμένος είναι και ο κλάδος παροχής υπηρεσιών. 
 
Όπως προαναφέρθηκε, εκτιμάται ότι έμμεσα, η υπό μελέτη δραστηριότητα θα 
επηρεάσει σημαντικά το εμπόριο της περιοχής, κυρίως λόγω της αύξησης του μέσου 
εισοδήματος των κατοίκων της, η οποία με τη σειρά της θα επιφέρει αύξηση του 
μεγέθους των εμπορικών συναλλαγών. Ως αποτέλεσμα αυτής της αύξησης, εκτιμάται 
ότι θα προκύψει βελτίωση και του τομέα παροχής υπηρεσιών (κυρίως του 
χρηματοοικονομικού) ενώ παράλληλα, θα πρέπει να αναμένεται προσέλκυση 
σημαντικού αριθμού ελεύθερων επαγγελμάτων που είτε άμεσα είτε έμμεσα θα 
υποστηρίζουν δραστηριότητες του έργου. Ο τουριστικός τομέας στην περιοχή είναι 
ουσιαστικά ανύπαρκτος. Από τα υπάρχοντα στοιχεία και το χωροταξικό σχεδιασμό που 
έχει γίνει στην ευρύτερη περιοχή προκύπτει ότι δεν υπάρχουν προοπτικές για 
σημαντική ανάπτυξη του τουριστικού τομέα στην επόμενη δεκαετία. 
 
Παρόλ’ αυτά θα πρέπει να αναφερθεί, ότι στην παραλιακή ζώνη της ευρύτερης 
περιοχής μελέτης υπάρχει κατά του καλοκαιρινούς μήνες τοπική ανάπτυξη τουριστικής 
κίνησης. Ειδικότερα, στην περιοχή της παραλίας των Πετρωτών υπάρχει μη ελεγχόμενη 
δημιουργία καλοκαιρινών κατασκηνώσεων (με τροχόσπιτα και σκηνές). 
 
Επιπλέον, η άποψη ότι η μεταλλευτική και ο τουρισμός αποτελούν μη συμβατές 
δραστηριότητες, θα πρέπει να αναθεωρηθεί όταν ληφθεί υπόψη η περίπτωση του 
μεταλλείου παραγωγής χρυσού και αργύρου «Μάρθα» (Μartha), το οποίο βρίσκεται 
στην Ν. Ζηλανδία (ανήκει στο γκρουπ της Normandy) και λειτουργεί πολύ κοντά σε 
αστικό ιστό. Αυτό, το μεταλλείο αποτελεί, σημαντικό τουριστικό πόλο της περιοχής, 
πάνω από 12.000 άνθρωποι το επισκέπτονται σε ετήσια βάση και έχουν την ευκαιρία να 
κάνουν περιήγηση σε ένα σύγχρονο μεταλλείο. Επίσης, κάθε χρόνο διοργανώνεται 
μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών επισκέψεων και μοιράζεται πληροφοριακό υλικό της 
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δραστηριότητας. Τέλος, πάνω από 37.000 άνθρωποι ανά έτος, έρχονται σε επαφή με το 
κέντρο πληροφόρησης που έχει δημιουργηθεί για τις ανάγκες πληροφόρησης του 
κοινού για το έργο, το οποίο λειτουργεί στην περιοχή του μεταλλείου και είναι ανοικτό 
σε καθημερινή βάση. Συνεπώς, στην περίπτωση του μεταλλείου «Μάρθα», ο κύριος 
του έργου σε συνεργασία με την τοπική κοινότητα συμβάλει στην ενδυνάμωση του 
τουριστικού τομέα στην περιοχή. 
 
Η εταιρεία (Χρυσωρυχεία Θράκης ΑΜΒΕ) θα μπορούσε, έχοντας και την υποστήριξη 
του γκρουπ της Eldorado Gold Corporation να αναπτύξει μια ανάλογη τουριστική 
δραστηριότητα. Ειδικότερα, έχοντας και το πλεονέκτημα τη ύπαρξης αρχαίων 
μεταλλευτικών εργασιών στην περιοχή, θα μπορούσαν να διοργανώνονται τουριστικές 
περιηγήσεις στις αρχαίες μεταλλευτικές στοές της περιοχής (κοντά στα Πετρωτά) και 
στις σύγχρονες μεταλλευτικές/μεταλλουργικές εγκαταστάσεις που προτείνονται να 
δημιουργηθούν στην περιοχή του Περάματος. Φυσικά, η διοργάνωση ενός τέτοιου 
εγχειρήματος μπορεί να γίνει μόνο μετά από εκτεταμένες συζητήσεις της εταιρείας με 
τους κατοίκους της περιοχής και τις αρμόδιες τοπικές και περιφερειακές υπηρεσίες. 
 
Συμπερασματικά, οι επιπτώσεις της δραστηριότητας στις παραγωγικές δραστηριότητες 
του τριτογενή τομέα αξιολογούνται ως θετικές, παροδικές και μερικώς αναστρέψιμες. 
Ειδικά, όσον αφορά τον τουριστικό τομέα, εκτιμάται ότι η δραστηριότητα δεν θα τον 
επηρεάσει αρνητικά. Αντίθετα η εταιρεία, έχοντας και την εμπειρία του γκρουπ της 
Eldorado Gold Corporation, μπορεί να αναπτύξει δραστηριότητες θεματικού τουρισμού 
(περιηγήσεις σε μεταλλευτικές δραστηριότητες) και ως εκ τούτου να συντελέσει στην 
ανάπτυξη, σε κάποιο βαθμό, της τουριστικής κίνησης στην περιοχή. 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται με εποπτικό τρόπο η συνολική εκτίμηση και 
αξιολόγηση των επιπτώσεων από τη φάση ανάπτυξης και λειτουργίας του έργου στον 
τριτογενή τομέα. 
 

Κατηγορία Αξιολόγησης Βαθμίδες Αξιολόγησης Αξιολόγηση 

Σημαντικότητα 

Σημαντικές Επιπτώσεις  
Μετρίως Σημαντικές   
Μη Σημαντικές  
Αμελητέες  

Χρονική Διάρκεια Μόνιμες   
Παροδικές  

Αναστρεψιμότητα 
Μη Αναστρέψιμες  
Μερικώς αναστρέψιμες  
Ολικώς Αναστρέψιμες  

 
Εθνική/Τοπική Οικονομία 
Από τα όσα προαναφέρθηκαν προκύπτει το συμπέρασμα ότι η ανάπτυξη του 
επενδυτικού προγράμματος του φορέα του έργου του Περάματος 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 
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- το τελικό προϊόν της επένδυσης, δηλαδή οι πλάκες κραμάτων χρυσού/ αργύρου 
(DORÉ) με περιεκτικότητα σε χρυσό περίπου 40% 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 κεφάλαιο για το έργο θα παραμένει στην χώρα 

- δίνεται η ευκαιρία σε μια ελληνική εταιρεία (Χρυσωρυχεία Θράκης ΑΜΒΕ) να 
εκμεταλλευτεί ένα τμήμα του ορυκτού πλούτου της χώρας 

- αναβαθμίζεται το επίπεδο των Ελλήνων τεχνικών και επιστημόνων τόσο σε 
θέματα μεταλλουργίας χρυσού όσο και σε θέματα περιβαλλοντικής τεχνολογίας 
μεταλλευτικών εγκαταστάσεων λόγω των σύγχρονων τεχνικών που θα 
χρησιμοποιηθούν• 

- Ενισχύονται επιχειρηματικές δραστηριότητες σε όλους τους τομείς της 
οικονομίας και αναπτύσσονται δορυφορικές επιχειρηματικές μονάδες. 

- Ενθαρρύνονται περαιτέρω επενδύσεις ξένων κεφαλαίων στον Ελληνικό χώρο. 
 
Συμπερασματικά, 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. Άρα οι επιπτώσεις κρίνονται ως 
ισχυρά θετικές, μόνιμες και μερικώς αναστρέψιμες. 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται με εποπτικό τρόπο η συνολική εκτίμηση και 
αξιολόγηση των επιπτώσεων του υπό μελέτη έργου στην εθνική και τοπική οικονομία. 
 

Κατηγορία Αξιολόγησης Βαθμίδες Αξιολόγησης Αξιολόγηση 

Σημαντικότητα 

Σημαντικές Επιπτώσεις  
Μετρίως Σημαντικές   
Μη Σημαντικές  
Αμελητέες  

Χρονική Διάρκεια Μόνιμες   
Παροδικές  

Αναστρεψιμότητα 
Μη Αναστρέψιμες  
Μερικώς αναστρέψιμες  
Ολικώς Αναστρέψιμες  

 
Κατοικία 
Όπως έχει αναφερθεί η πλειοψηφία των ανθρώπων που θα εργάζονται στο έργο θα είναι 
κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής. Ένα μικρό ποσοστό εξειδικευμένου προσωπικού που 
θα απασχοληθεί στο έργο θα εξυπηρετηθεί από υπάρχουσες κατοικίες, κατά κύριο λόγο 
στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Ως εκ τούτου, εκτιμάται ότι το έργο δεν θα 
δημιουργήσει απαιτήσεις για πρόσθετη κατοικία στην ευρύτερη περιοχή και συνεπώς η 
επίπτωση του στον τομέα της κατοικίας αξιολογείται ως ιδιαίτερα ασθενής. 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται με εποπτικό τρόπο η συνολική εκτίμηση και 
αξιολόγηση των επιπτώσεων του έργου στην κατοικία. 
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Κατηγορία Αξιολόγησης Βαθμίδες Αξιολόγησης Αξιολόγηση 

Σημαντικότητα 

Σημαντικές Επιπτώσεις  
Μετρίως Σημαντικές   
Μη Σημαντικές  
Αμελητέες  

Χρονική Διάρκεια Μόνιμες   
Παροδικές  

Αναστρεψιμότητα 
Μη Αναστρέψιμες  
Μερικώς αναστρέψιμες  
Ολικώς Αναστρέψιμες  

 
Τεχνικές και κοινωνικές υποδομές 
Λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του έργου καθώς και τις μειωμένες απαιτήσείς του σε 
τεχνικές υποδομές (π.χ. ενέργεια, οδικό δίκτυο, κλπ) εκτιμάται ότι η υπό υλοποίηση 
δραστηριότητα δεν αναμένεται να επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τις τεχνικές και 
κοινωνικές υποδομές της άμεσης και ευρύτερης περιοχής μελέτης. 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται με εποπτικό τρόπο η συνολική εκτίμηση και 
αξιολόγηση των επιπτώσεων από τη φάση ανάπτυξης και λειτουργίας του έργου στις 
τεχνικές και κοινωνικές υποδομές. 
 

Κατηγορία Αξιολόγησης Βαθμίδες Αξιολόγησης Αξιολόγηση 

Σημαντικότητα 

Σημαντικές Επιπτώσεις  
Μετρίως Σημαντικές   
Μη Σημαντικές  
Αμελητέες  

Χρονική Διάρκεια Μόνιμες   
Παροδικές  

Αναστρεψιμότητα 
Μη Αναστρέψιμες  
Μερικώς αναστρέψιμες  
Ολικώς Αναστρέψιμες  

 
7.10 Ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον 
 
Φάση ανάπτυξης, λειτουργίας και αποκατάστασης 
 
Οι δυνητικές επιπτώσεις από το προτεινόμενο έργο στο ιστορικό και πολιτιστικό 
περιβάλλον της περιοχής μελέτης σχετίζονται με  

• την κατάληψη περιοχών που διαθέτουν ιστορική και πολιτιστική αξία  
• την επίδραση που μπορούν να έχουν οι διάφορες εργασίες και των τριών 

φάσεων (μεταφορά εξοπλισμού, κίνηση φορτηγών κ.α.) στη λειτουργία και 
επισκεψιμότητα τέτοιων χώρων 

• την οπτική όχληση σε επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους 
• τυχόν επιδράσεις από το θόρυβο και τις δονήσεις του έργου στην λειτουργία και 

τα δομικά στοιχεία του ιστορικού τόπου  
• την ατμοσφαιρική ρύπανση που μπορεί να επηρεάσει τους αρχαιολογικούς 

χώρους και τους επισκέπτες (αίσθημα δυσφορίας) 
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Με βάση τα όσα έχουν αναφερθεί στο Κεφάλαιο 5 (βλ. §5.2.9) στην περιοχή που 
πρόκειται να καταληφθεί από το έργο (1.706.510 m2) δεν έχουν οριοθετηθεί μνημεία με 
ιστορική και πολιτιστική αξία, ούτε και έχουν υπάρξει σχετικές αναφορές. Συνεπώς, 
εκτιμάται ότι το υπό μελέτη έργο δε θα οδηγήσει στην κάλυψη ιστορικών και 
πολιτιστικών μνημείων. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, που κατά τη διάρκεια της 
ανάπτυξης και λειτουργίας του υπό μελέτη έργου βρεθούν κάποια αρχαιολογικά 
στοιχεία, θα κληθούν αμέσως οι αρμόδιες εφορείες αρχαιοτήτων, οι οποίες και θα έχουν 
την ευθύνη για τις ενέργειες που θα πρέπει να ακολουθηθούν στη συνέχεια.  
 
Όπως έχει αναφερθεί στην παράγραφο 5.2.9, η ευρύτερη περιοχή μελέτης παρουσιάζει 
σημαντικό και ιστορικό πολιτιστικό περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια των εργασιών του 
υπό μελέτη έργου κατά τη φάση ανάπτυξης, λειτουργίας και αποκατάστασης, η 
πρόσβαση στα μνημεία αυτά δεν αναμένεται να επηρεαστεί δεδομένου ότι όλες οι 
εργασίες θα περιοριστούν στην άμεση περιοχή μελέτης. Όσον αφορά τους 
κοντινότερους κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρούς στην περιοχή του έργου, που είναι 
η ακρόπολη του Περάματος (περίπου 0,33 km ανατολικά από το όριο του χώρου 
κατάληψης) και η ακρόπολη του Αγ. Γεωργίου (περίπου 2 km δυτικά από το όριο του 
χώρου κατάληψης), είναι μη επισκέψιμοι, επομένως εκτιμάται ότι καμία επίδραση δε 
θα υπάρξει στο ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον από τις διάφορες εργασίες του υπό 
μελέτη έργου. 
 
Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 7.2.2, υπάρχει οπτική όχληση των εγκαταστάσεων 
του έργου στα κοντινότερα ιστορικά μνημεία που βρίσκονται γύρω από τις 
εγκαταστάσεις (Ακρόπολη Περάματος και Ακρόπολη Αγίου Γεωργίου). Όμως 
δεδομένου ότι οι αρχαιολογικοί αυτοί χώροι είναι μη επισκέψιμοι, αφού δεν υπάρχει η 
κατάλληλη υποδομή πρόσβασης σε αυτούς, οι επιπτώσεις της οπτικής όχλησης 
κρίνονται ως αμελητέες.  
 
Σύμφωνα με την παράγραφο 7.7, οι όποιες μετρήσιμες διαφοροποιήσεις στην 
υφιστάμενη κατάσταση του ακουστικού περιβάλλοντος δεν αναμένεται να υπερβούν τα 
θεσμοθετημένα όρια (Π.Δ. 1180/29.9.81), όπως επίσης και οι δονήσεις στο έδαφος και 
στον αέρα θα βρίσκονται εντός των επιτρεπτών ορίων. Επομένως, εκτιμάται ότι οι 
επεμβάσεις από το θόρυβο και τις δονήσεις του υπό μελέτη έργου στη λειτουργία και τα 
δομικά στοιχεία του ιστορικού τόπου θα είναι αμελητέες. Τέλος, όπως παρουσιάζεται 
στην παράγραφο 7.6, τα επίπεδα των εκπεμπόμενων ρύπων του υπό μελέτη έργου θα 
είναι αρκετά μικρότερα των τιθέμενων ορίων από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και την 
Π.Ο.Υ. Επομένως, δεν αναμένονται κανενός είδους επίδραση στους αρχαιολογικούς 
χώρους τόσο της άμεσης όσο και της ευρύτερης περιοχής μελέτης. 
 
Από τα όσα προαναφέρθηκαν προκύπτει ότι οι επιπτώσεις στο ιστορικό και πολιτιστικό 
περιβάλλον της περιοχής μελέτης του υπό μελέτη έργου αξιολογούνται ως αμελητέες, 
παροδικές και ολικώς αναστρέψιμες. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται με 
εποπτικό τρόπο η συνολική εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων από την 
κατασκευή του έργου στο ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής μελέτης. 
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Κατηγορία Αξιολόγησης Βαθμίδες Αξιολόγησης Αξιολόγηση 

Σημαντικότητα 

Σημαντικές Επιπτώσεις  
Μετρίως Σημαντικές   
Μη Σημαντικές  
Αμελητέες  

Χρονική Διάρκεια Μόνιμες   
Παροδικές  

Αναστρεψιμότητα 
Μη Αναστρέψιμες  
Μερικώς αναστρέψιμες  
Ολικώς Αναστρέψιμες  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
 
8.1 Πίνακας 3 της ΚΥΑ 69269/5387/90 
 
8.1.1 Έδαφος 
 
Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: 
 
α) ασταθείς καταστάσεις εδάφους ή αλλαγές στη γεωλογική διάταξη των 
πετρωμάτων 

             ΝΑΙ  ΙΣΩΣ  ΟΧΙ  
Το έργο του Περάματος έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται 
οι πιθανές ασταθείς καταστάσεις εδάφους. Παρόλ’ αυτά λόγω των χαμηλών μηχανικών 
χαρακτηριστικών των πετρωμάτων αναμένεται να εμφανιστούν περιορισμένα 
φαινόμενα διάβρωσης και χαλάρωσης των πετρωμάτων που θα εκτίθενται στις 
ατμοσφαιρικές συνθήκες.  
 
β) διασπάσεις, μετατοπίσεις, συμπιέσεις ή υπερκαλύψεις του επιφανειακού 
στρώματος του εδάφους: 

             ΝΑΙ  ΙΣΩΣ  ΟΧΙ  
Εκτιμάται ότι το έργο λόγω της φύσης του θα προκαλέσει διασπάσεις, μετατοπίσεις, 
συμπιέσεις ή υπερκαλύψεις του επιφανειακού στρώματος του εδάφους οι οποίες 
σχετίζονται κατά κύριο λόγο με την περιοχή του μεταλλείου, το χώρο απόθεσης των 
αφυγραμένων τελμάτων, του εργοστασίου επεξεργασίας και του χώρου αποθήκευσης 
των στείρων υλικών. 
 
Η συνολική έκταση στην οποία εκτιμάται ότι θα υπάρχουν επιπτώσεις στο επιφανειακό 
στρώμα του εδάφους είναι περίπου 742 στρ.  
 
γ) αλλαγές στην τοπογραφία ή στα ανάγλυφα χαρακτηριστικά της επιφάνειας του 
εδάφους: 

             ΝΑΙ  ΙΣΩΣ  ΟΧΙ  
Οι επιπτώσεις σχετίζονται κατά σειρά σημαντικότητας με το χώρο απόθεσης των 
αφυγραμένων τελμάτων, με το υπαίθριο μεταλλείο καθώς και με το εργοστάσιο 
επεξεργασίας των μεταλλευμάτων. 
 
δ) καταστροφή, επικάλυψη ή αλλαγή οποιουδήποτε μοναδικού γεωλογικού ή 
φυσικού χαρακτηριστικού: 

             ΝΑΙ ΙΣΩΣ  ΟΧΙ   
Εκτιμάται ότι το έργο δεν θα προκαλέσει καταστροφή, επικάλυψη ή αλλαγή 
οποιουδήποτε μοναδικού γεωλογικού ή φυσικού χαρακτηριστικού αφού κάτι τέτοιο δεν 
υπάρχει εντός της περιοχής του έργου. 
 
ε) οποιαδήποτε αύξηση της διάβρωσης του εδάφους από τον άνεμο ή το νερό, επί 
τόπου ή μακράν του τόπου αυτού:  
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              ΝΑΙ ΙΣΩΣ  ΟΧΙ  
Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης και λειτουργίας του έργου οι περιοχές του υπαίθριου 
μεταλλείου, του χώρου απόθεσης των αφυγραμένων τελμάτων, της εγκατάστασης του 
εργοστασίου και του χώρου αποθήκευσης των στείρων υλικών θα είναι επιρρεπείς στη 
διάβρωση του εδάφους από τον άνεμο και το νερό λόγω της απομάκρυνσης της 
βλάστησης. 
 
στ) αλλαγές στην εναπόθεση ή διάβρωση της άμμου των ακτών ή αλλαγές στη 
δημιουργία λάσπης, στην εναπόθεση ή διάβρωση που μπορούν να αλλάξουν την κοίτη 
ενός ποταμού ή ρυακιού ή τον πυθμένα της θάλασσας ή οποιουδήποτε κόλπου, 
ορμίσκου ή λίμνης:  

             ΝΑΙ ΙΣΩΣ  ΟΧΙ   
To έργο απέχει σημαντικά από την παράκτια ζώνη και επομένως δεν σχετίζεται με 
αλλαγές στα ακτομηχανικά χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής, με εναπόθεση 
υλικών στο θαλάσσιο περιβάλλον ή αμμοληψία από θαλάσσια περιοχή. 
 
ζ) κίνδυνο έκθεσης ανθρώπων ή περιουσιών σε γεωλογικές καταστροφές όπως 
σεισμοί, κατολισθήσεις εδαφών ή λάσπης, καθιζήσεις ή παρόμοιες καταστροφές:  

              ΝΑΙ ΙΣΩΣ  ΟΧΙ  
Στην περιοχή όπου θα λάβει χώρα το έργο δεν έχουν αναφερθεί μεγάλες γεωλογικές 
καταστροφές (π.χ. σεισμοί ) οι οποίες σε συνδυασμό με την λειτουργία του έργου θα 
μπορούσαν να δημιουργήσουν επικίνδυνες συνθήκες για ανθρώπους ή περιουσίες. 
 
8.1.2 Αέρας 
 
Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: 
α) σημαντικές εκπομπές στην ατμόσφαιρα ή υποβάθμιση της ποιότητας της 
ατμόσφαιρας:  

              ΝΑΙ ΙΣΩΣ  ΟΧΙ  
Το προτεινόμενο έργο ίσως προξενήσει υποβάθμιση της ποιότητας της ατμόσφαιρας σε 
τοπικό επίπεδο, λόγω των εκπομπών αερίων ρύπων και σωματιδίων τόσο κατά την 
διάρκεια ανάπτυξης των επί μέρους έργων όσο και κατά την διάρκεια της λειτουργίας 
αυτών. 
 
β) δυσάρεστες οσμές:  

             ΝΑΙ ΙΣΩΣ  ΟΧΙ   
Το έργο λόγω της φύσης του δεν πρόκειται να προκαλέσει δυσάρεστες οσμές τόσο κατά 
τη φάση ανάπτυξης όσο και κατά τη φάση λειτουργίας του. Σημειώνεται ότι στην 
περιοχή του εργοστασίου επεξεργασίας θα υπάρχει συνεχής έλεγχος για πιθανές 
εκπομπές δυσάρεστων οσμών. 
 
γ) αλλαγή των κινήσεων του αέρα, της υγρασίας ή της θερμοκρασίας ή 
οποιαδήποτε αλλαγή στο κλίμα είτε τοπικά είτε σε μεγαλύτερη έκταση:  

             ΝΑΙ ΙΣΩΣ  ΟΧΙ   
Η ερώτηση δεν έχει εφαρμογή στο υπό μελέτη έργο.  
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8.1.3 Νερά 
 
Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: 
 
α) αλλαγές στα ρεύματα ή αλλαγές στην πορεία ή κατεύθυνση των κινήσεων των 
πάσης φύσεως επιφανειακών υγρών:  

            ΝΑΙ  ΙΣΩΣ  ΟΧΙ  
 

Το έργο θα προξενήσει μεταβολές στην πορεία των επιφανειακών νερών σε τοπικό 
επίπεδο αφού ο χώρος απόθεσης των αφυγραμένων τελμάτων θα κατασκευαστεί εντός 
της κύριας κοίτης ρέματος. 
 
β) αλλαγές στο ρυθμό απορρόφησης, στις οδούς αποστράγγισης ή στο ρυθμό και 
την ποσότητα απόπλυσης του εδάφους:  

            ΝΑΙ  ΙΣΩΣ  ΟΧΙ  
Η κατασκευή και λειτουργία του έργου θα δημιουργήσει αλλαγές στο ρυθμό 
απορρόφησης, στις οδούς αποστράγγισης, στο ρυθμό και την ποσότητα απόπλυσης του 
εδάφους. Η επίπτωση κρίνεται ως μη σημαντική λόγω της μικρής έκτασης κατάληψης 
της υδρολογικής λεκάνης από το έργο σε σχέση με το σύνολό της. Το μέγεθος των 
αλλαγών που θα προκαλέσει σχετίζονται με την έκταση των επί μέρους συνιστωσών 
του έργου η οποία ανέρχεται σε 742 στρ. περίπου. Η μεγαλύτερη αλλαγή θα επέλθει 
στη περιοχή του χώρου απόθεσης των αφυγραμένων τελμάτων (συμπεριλαμβανομένων 
των λιμνών ανάντι και κατάντι του) όπου σε μια έκταση περίπου 347 στρεμμάτων θα 
μειωθεί σημαντικά ο βαθμός απορρόφησης του εδάφους αφενός λόγω της απόθεσης 
των αφυγραμένων τελμάτων, τα οποία μετά την απομάκρυνση της υγρασίας τους θα 
αποτελούν ένα ικανοποιητικής στεγάνωσης στρώμα, και αφετέρου λόγω της 
τοποθέτησης σύνθετου στεγανοποιητικού επιστρώματος στο υπόβαθρο της λεκάνης, το 
οποίο θα αποτελείται από στρώμα αργίλου χαμηλής διαπερατότητας και γεωμεμβράνη 
(HDPE) πάχους 1,5 mm. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα ο ρυθμός κατείσδυσης σε αυτή 
την περιοχή να είναι πρακτικά μηδέν. Στην περιοχή του μεταλλείου θα υπάρξει επίσης 
σημαντική αλλαγή στο ρυθμό απορρόφησης του εδάφους λόγω της αλλαγής στα 
μορφολογικά χαρακτηριστικά των πετρωμάτων της περιοχής.  
 
γ) μεταβολές στην πορεία ροής των νερών από πλημμύρες:  

            ΝΑΙ  ΙΣΩΣ  ΟΧΙ  
Το έργο μπορεί να προξενήσει μεταβολές στην πορεία της πλημμυρικής απορροής, 
επίπτωση οι οποίες με βάση το μέγεθος της κατάληψης από τα επιμέρους τμήματα του 
έργου είναι μη σημαντικές. 
 
δ) αλλαγές στην ποσότητα του επιφανειακού νερού σε οποιονδήποτε υδάτινο όγκο: 

            ΝΑΙ  ΙΣΩΣ  ΟΧΙ  
Το έργο θα προκαλέσει μείωση της ροής του επιφανειακού νερού του Παλιορρέματος 
κατάντη του αναχώματος του χώρου απόθεσης των αφυγραμένων τελμάτων και μέχρι 
τη συμβολή του με το δευτερογενή κλάδο. Η επίπτωση κρίνεται ως μη σημαντική λόγω 
αφενός της μικρής έκτασης κατάληψης της υδρολογικής λεκάνης σε σχέση με το 
σύνολο της και αφετέρου των έργων εκτροπής των φυσικών απορροών ανάντη του 
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χώρου απόθεσης των αφυγραμένων τελμάτων στα κατάντη του αναχώματος τα οποία 
θα έχουν ως αποτέλεσμα την διατήρηση της ελάχιστης οικολογικής ροής του 
Παλιορρέματος. 
 
ε) απορρίψεις υγρών αποβλήτων σε επιφανειακά ή υπόγεια νερά με μεταβολή της 
ποιότητάς των:  

            ΝΑΙ ΙΣΩΣ  ΟΧΙ   
Το έργο λειτουργεί με βάση την αρχή της μηδενικής απόρριψης υγρών αποβλήτων σε 
φυσικούς αποδέκτες. Επίσης το σημαντικότερο είναι ότι από την επεξεργασία του 
μεταλλεύματος δεν παράγονται υγρά απόβλητα, καθώς τα παραγόμενα τέλματα 
υφίστανται πριν την απόθεσή τους αφύγρανση και η απόθεσή τους πραγματοποιείται σε 
ειδικά στεγανοποιημένο χώρο με σύστημα στεγανοποιητικών υλικών, που θα 
περιλαμβάνει γεωσυνθετική αργιλική επίστρωση πολύ χαμηλής διαπερατότητας  
(1x10-10 m/sec) και γεωμεμβράνη με HDPE, πάχους 1,5 mm. Τα συλλεγόμενα 
στραγγίσματα θα καταλήγουν στη λίμνη συλλογής υδάτων. 
 
Από τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα ότι η περιοχή του χώρου απόθεσης 
τελμάτων είναι ένα πρακτικά κλειστό σύστημα. 
 
στ) μεταβολή στην κατεύθυνση ή στην παροχή των υπογείων υδάτων: 
 
                                                                                                                ΝΑΙ  ΙΣΩΣ  ΟΧΙ  
 
Όπως έχει αναφερθεί οι ανάγκες του έργου σε νερό τροφοδοσίας από υπόγειους 
υδροφορέις είναι ιδιαίτερα περιορισμένες σε λόγω της δραστικής μείωσης των 
απωλειών εξάτμισης στο χώρο της απόθεσης των αφυγραμένων τελμάτων λόγω της 
εφαρμοζόμενης μεθόδου απόθεσης, (ξηρή απόθεση). Έτσι οι προς αναπλήρωση 
απώλειες νερού περιορίζονται στη συγκρατούμενη υγρασία (15%) από τα αποτιθέμενα 
τέλματα (βλ. Πίνακα 6.3.6-1). Συνεπώς εκτιμάται ότι δεν θα υπάρξει μεταβολή στην 
κατεύθυνση και στην παροχή των υπόγειων υδροφορέων που θα χρησιμοποιηθούν.  
 
ζ) αλλαγή στην ποσότητα των υπογείων υδάτων είτε δι' απευθείας προσθήκης 
νερού ή απόληψης αυτού, είτε δια παρεμποδίσεως ενός υπογείου τροφοδότη των 
υδάτων αυτών σε τομές ή ανασκαφές: 

            ΝΑΙ ΙΣΩΣ  ΟΧΙ   
Από τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο (στ) και εκ του γεγονότος οι 
περιορισμένες ανάγκες του έργου σε υπόγεια νερά θα καλυφθούν από την 
υδρογεώτρηση W2R που υδρομαστεύει τον καρστικό υδροφορέα των μεταμορφωμένων 
πετρωμάτων της σειράς Μάκρης ο οποίος με βάση τις πραγατοποιηθείσες δοκιμές 
άντλησης είναι υψηλού δυναμικού και πλήρως ανανεώσιμος προκύπτει ότι δεν 
αναμένεται συνολική αλλαγή της ποσότητας των υπόγειων υδάτων λόγω της 
λειτουργίας του έργου.  
 
η) σημαντική μείωση της ποσότητας του νερού, που θα ήταν κατά τα άλλα 
διαθέσιμο για το κοινό:  

            ΝΑΙ ΙΣΩΣ  ΟΧΙ   
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Δεν αναμένεται επηρεασμός της ποσότητας νερού που θα ήταν κατά τα άλλα διαθέσιμο 
για το κοινό δεδομένου ότι οι υδροφόροι ορίζοντες που ερευνούνται δεν 
χρησιμοποιούνται σήμερα είτε για ύδρευση είτε για άρδευση.  
 
θ) κίνδυνο έκθεσης ανθρώπων ή περιουσιών σε καταστροφές από νερό, όπως 
πλημμύρες ή παλιρροϊκά κύματα:  

            ΝΑΙ ΙΣΩΣ  ΟΧΙ   
Η ανάπτυξη και λειτουργία του έργου δεν αναμένεται να δημιουργήσει κινδύνους 
έκθεσης ανθρώπων ή περιουσιών σε καταστροφές από νερό (π.χ. πλημμύρες) λόγω της 
μικρής κατάληψης του υδρογραφικού δικτύου της περιοχής, της εφαρμοζόμενης 
μεθόδου απόθεσης των παραγομένων τελμάτων (ξηρή απόθεση) καθώς και των 
ελεγχόμενων συστημάτων παροχέτευσης της περιοχής. 
 
8.1.4 Χλωρίδα 
 
Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: 
 
α) αλλαγή στην ποικιλία των ειδών ή στον αριθμό οποιωνδήποτε ειδών φυτών 
(περιλαμβανομένων και δένδρων, θάμνων κλπ):   
                                                                                                                  ΝΑΙ  ΙΣΩΣ  ΟΧΙ  
 
Εντός της περιοχής που θα καταληφθεί από τα επιμέρους τμήματα του έργου θα λάβει 
χώρα απομάκρυνση της υπάρχουσας βλάστησης και του επιφανειακού στρώματος 
εδαφικού υλικού. Αυτό θα έχει ως συνέπεια την αλλαγή του αριθμού των φυτικών 
ειδών που βρίσκονται εντός των περιοχών που θα δεσμευτούν από το έργο. Αντίθετα 
δεν αναμένεται αλλαγή της ποικιλίας των ειδών αφού τα φυτικά είδη της περιοχής του 
έργου είναι παρόμοια με αυτά της ευρύτερη περιοχής 
 
β) μείωση του αριθμού οποιωνδήποτε μοναδικών σπανίων ή υπό εξαφάνιση ειδών 
φυτών:  

             ΝΑΙ ΙΣΩΣ  ΟΧΙ  
Από την οικολογική μελέτη βάσης της ευρύτερης περιοχής του έργου προέκυψε ότι 
εντός της περιοχής κατάληψης βρέθηκαν δύο σημαντικά είδη χλωρίδας. Αυτά είναι το 
Genista Anatolica, και το Euphorbia Graeca. Η γεωγραφική κατανομή του Genista 
Anatolica περιλαμβάνει την Δυτική Τουρκία και τη Βουλγαρία. Πρέπει πάντως να 
αναφερθεί ότι εκτός της περιοχής του έργου το Genista Anatolica βρέθηκε και στο 
βόρειο τμήμα της ευρύτερης περιοχής μελέτης. Το Euphorbia Graeca είναι Βαλκανικό 
ενδημικό είδος το οποίο είναι αρκετά κοινό στην Θράκη. Περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με το οικολογικό προφίλ του Genista Anatolica και του Euphorbia Graeca θα 
δοθούν στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  
 
γ) εισαγωγή νέων ειδών φυτών σε κάποια περιοχή ή παρεμπόδιση της 
φυσιολογικής ανανέωσης των υπαρχόντων ειδών:  

            ΝΑΙ ΙΣΩΣ  ΟΧΙ   
Δεν αναμένεται να προκληθεί εισαγωγή νέων ειδών λόγω της λειτουργίας του έργου. 
Αντίθετα εκτιμάται ότι κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του έργου θα υπάρξει 
παρεμπόδιση της ανανέωσης των υπαρχόντων ειδών.  
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δ) μείωση της έκτασης οποιασδήποτε αγροτικής καλλιέργειας: 

            ΝΑΙ ΙΣΩΣ  ΟΧΙ   
Όπως έχει αναφερθεί στο κεφάλαιο 5 ένα πολύ μικρό τμήμα της επιφάνειας κατάληψης 
μπορεί να χαρακτηριστεί ως αγροτική έκταση. Το μεγαλύτερο τμήμα αυτών των 
εκτάσεων είναι σε αγρανάπαυση. Συνεπώς μπορεί να ειπωθεί ότι δεν θα υπάρξει 
μείωση της αγροτικών καλλιεργειών λόγω της λειτουργίας του έργου. 
 
8.1.5 Πανίδα 
 
Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: 
 
α) αλλαγή στην ποικιλία των ειδών ή στον αριθμό οποιωνδήποτε ειδών ζώων 
(πτηνών, ζώων περιλαμβανομένων των ερπετών, ψαριών και θαλασσινών, βενθικών 
οργανισμών ή εντόμων):  

             ΝΑΙ ΙΣΩΣ  ΟΧΙ  
Δεν αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις στην ποικιλία των ειδών της πανίδας που 
εντοπίζονται στην περιοχή των έργων δεδομένου ότι τα είδη αυτά παρατηρούνται και 
στην ευρύτερη περιοχή μελέτης και συγκριτικά η επιφάνεια κατάληψης του έργου είναι 
ιδιαίτερα περιορισμένη (742 στρ.) σε σχέση με την ευρύτερη περιοχή μελέτης (29.150 
εκτάρια). Κατά την ανάπτυξη και λειτουργία των έργων τα περισσότερα είδη πανίδας 
αναμένεται να μετακινηθούν σε παρόμοιου τύπου γειτονικά οικοσυστήματα. Συνεπώς 
είναι ίσως πιθανόν να υπάρξει μια παροδική αλλαγή στην ποικιλία των ειδών πανίδας 
σε τοπικό επίπεδο η οποία πάντως θα επανέρθει στα σημερινά της επίπεδα μετά το 
τέλος των εργασιών. 
 
β) μείωση του αριθμού οποιωνδήποτε μοναδικών σπανίων ή υπό εξαφάνιση ειδών 
ζώων:  

            ΝΑΙ ΙΣΩΣ  ΟΧΙ   
Δεν αναμένεται μείωση σπάνιων ή προστατευόμενων ειδών της πανίδας, λόγω της 
μικρής κλίμακας των έργων, και του είδους των οικοσυστημάτων που καταλαμβάνονται 
τα οποία επεκτείνονται σε μεγάλο ποσοστό στις παρακείμενες περιοχές. 
 
γ) εισαγωγή νέων ειδών ζώων σε κάποια περιοχή ή παρεμπόδιση της αποδημίας ή 
των μετακινήσεων των ζώων:  

            ΝΑΙ ΙΣΩΣ  ΟΧΙ   
Το έργο δεν αναμένεται να προκαλέσει εισαγωγή νέων ειδών ή παρεμπόδιση της 
αποδημίας υπαρχόντων ειδών στην ευρύτερη περιοχή, δεδομένου ότι το είδος και η 
φύση του έργου δεν σχετίζονται με τέτοιου είδους αποτελέσματα. 
 
δ) χειροτέρευση του φυσικού περιβάλλοντος των υπαρχόντων ψαριών ή άγριων 
ζώων:  

             ΝΑΙ  ΙΣΩΣ  ΟΧΙ  
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Εκτιμάται ότι κατά τη διάρκεια της κατασκευής και λειτουργίας του έργου θα υπάρξει 
χειροτέρευση του φυσικού περιβάλλοντος των υπαρχόντων ζώων, η οποία θα προέλθει 
από το γεγονός ότι στην περιοχή θα λάβει χώρα μια εντατική ανθρωπογενής 
δραστηριότητα.  
 
8.1.6 Θόρυβος 
 
Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: 
 
α) αύξηση της υπάρχουσας στάθμης θορύβου: 

             ΝΑΙ  ΙΣΩΣ  ΟΧΙ  
Τόσο κατά τη διάρκεια ανάπτυξης όσο και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του έργου 
αναμένεται αύξηση των υπαρχόντων επιπέδων θορύβου. Οι κύριες πηγές θορύβου θα 
είναι οι εξορυκτικές δραστηριότητες, οι εργασίες στο εργοστάσιο επεξεργασίας, και οι 
μετακινήσεις βαρέων οχημάτων από και προς το μεταλλείο και το χώρο απόθεσης των 
αφυγραμένων τελμάτων.  
 
β) έκθεση ανθρώπων σε υψηλή στάθμη θορύβου:  

               ΝΑΙ  ΙΣΩΣ  ΟΧΙ  
Δεν αναμένεται έκθεση των κατοίκων του Περάματος ή άλλων γειτονικών οικισμών σε 
στάθμες θορύβου υψηλότερες των επιτρεπόμενων από την ελληνική και διεθνή 
νομοθεσία, ενώ το ίδιο ισχύει και για τους εργαζόμενους στο έργο. 
 
8.1.7 Χρήσεις γης 
 
Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει 
 
α)  σημαντική μεταβολή της παρούσας ή της προγραμματισμένης για το μέλλον 
χρήσης γης: 

             ΝΑΙ  ΙΣΩΣ  ΟΧΙ  
Η παρούσα χρήση της περιοχής όπου θα χωροθετηθούν τα έργα είναι κατά κύριο λόγο 
η βόσκηση αιγοπροβάτων και βοοειδών ενώ σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία δεν 
προγραμματίζεται αλλαγή της χρήσης γης στο μέλλον. Είναι προφανές ότι το έργο θα 
επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη παρούσα χρήση γης (σε τοπικό επίπεδο) αφού η 
περιοχή θα χρησιμοποιηθεί για μια εντατική βιομηχανική δραστηριότητα.  
 
8.1.8 Φυσικοί πόροι 
 
Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: 
 
α) αύξηση του ρυθμού χρήσης / αξιοποίησης οποιουδήποτε φυσικού πόρου: 
                                                                                                                 ΝΑΙ  ΙΣΩΣ  ΟΧΙ  
 
Το έργο, ως μεταλλευτικό, συνδέεται εξ ορισμού με την αύξηση του ρυθμού χρήσης / 
αξιοποίησης μεταλλευτικών πόρων. Ειδικότερα θα γίνεται εκμετάλλευση ενός 
χρυσοφόρου κοιτάσματος για την παραγωγή ράβδων χρυσού/αργύρου (κράμα DORE) 
με περιεκτικότητα σε χρυσό ~40% το οποίο σήμερα παραμένει ανεκμετάλλευτο. 
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Σημειώνεται ότι η εκμετάλλευση αυτού του κοιτάσματος θα επιφέρει σημαντικές 
κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου. 
 
Επιπροσθέτως, η λειτουργία του έργου θα απαιτήσει την αύξηση του ρυθμού χρήσης 
και ενός άλλου φυσικού πόρου, του υπόγειου νερού. 
 
β) σημαντική εξάντληση οποιουδήποτε μη ανανεώσιμου φυσικού πόρου: 

            ΝΑΙ  ΙΣΩΣ  ΟΧΙ  
Σε σχέση με την μεταλλοφορία της περιοχή του έργου θα υπάρξει εξάντληση του 
φυσικού αυτού πόρου. Αντίθετα όσον αφορά το υπόγειο νερό, όπως αναφέρθηκε στην 
προηγούμενη παράγραφο από τα υπάρχοντα στοιχεία προκύπτει ότι η χρήση υπόγειων 
νερών για την κάλυψη των αναγκών του κυκλώματος επεξεργασίας είναι περιορισμένες 
και ο υδροφόρος ορίζοντας από τον οποίο προβλέπεται να αντληθούν είναι πλήρως 
ανανεώσιμος.  
 
8.1.9 Κίνδυνος ανωμάλων καταστάσεων 
 
Το προτεινόμενο έργο ενέχει: 
 
α) κίνδυνο έκρηξης ή διαφυγή επικίνδυνων ουσιών (περιλαμβανομένων εκτός των 
άλλων, και πετρελαίου, εντομοκτόνων, χημικών ουσιών ή ακτινοβολίας) σε περίπτωση 
ατυχήματος ή ανώμαλων συνθηκών: 

             ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ  
Το έργο ενέχει τον κίνδυνο έκρηξης ή διαφυγής επικίνδυνων ουσιών μόνο στην 
περίπτωση ατυχήματος ή ανώμαλων συνθηκών. Ο κίνδυνος αυτός σχετίζεται κατά 
κύριο λόγο με τις δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων, τους χώρους αποθήκευσης 
εκρηκτικών και τους χώρους αποθήκευσης χημικών ουσιών. Ο σχεδιασμός των 
δεξαμενών καυσίμων καθώς και των χώρων αποθήκευσης των εκρηκτικών έχει γίνει 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς και σε τρόπο ώστε να 
ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες κινδύνων ατυχήματος. Η επίπτωση δεν αφορά 
ανθρώπους ή περιουσίες, είναι δε διάρκειας ίσης με τη διάρκεια της δραστηριότητας. 
Επιπροσθέτως, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του έργου θα υπάρχει ένα πρόγραμμα 
στενής παρακολούθησης και ελέγχου των σημείων των εγκαταστάσεων που ενέχουν 
κινδύνους έκρηξης ή διαφυγής επικίνδυνων ουσιών. 
 
8.1.10 Πληθυσμός 
 
α) Το προτεινόμενο έργο θα αλλάξει την εγκατάσταση, διασπορά, πυκνότητα ή 
ρυθμό αύξησης του ανθρώπινου πληθυσμού της περιοχής ίδρυσης του έργου: 

               ΝΑΙ  ΙΣΩΣ  ΟΧΙ  
Η αναμενόμενη αύξηση της απασχόλησης στην περιοχή (βλ. κεφ. 7.9) θα προξενήσει 
μικρές διαφοροποιήσεις της κατανομής και ίσως και της εξέλιξης του πληθυσμού στην 
περιοχή. Σίγουρα θα συμβάλει στη δημιουργία προϋποθέσεων για την συγκράτηση του 
πληθυσμού στην περιοχή αλλά χωρίς να αλλάξει την εγκατάσταση, διασπορά, 
πυκνότητα ή ρυθμό αύξησης του ανθρώπινου πληθυσμού στην περιοχή του. Η 
αναμενόμενη αύξηση της απασχόλησης στην περιοχή δεν είναι ικανή να συντελέσει σε 
σημαντικές διαφοροποιήσεις της κατανομής του πληθυσμού στην ευρύτερη περιοχή. 
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8.1.11 Κατοικία 
 
α) Το προτεινόμενο έργο θα επηρεάσει την υπάρχουσα κατοικία ή θα 
δημιουργήσει ανάγκη για πρόσθετη κατοικία στην περιοχή ίδρυσης του έργου:  

               ΝΑΙ  ΙΣΩΣ  ΟΧΙ  
 
Το προτεινόμενο έργο δεν αναμένεται να επηρεάσει την υπάρχουσα κατάσταση 
κατοικίας ή να δημιουργήσει ανάγκη για πρόσθετη κατοικία στην ευρύτερη περιοχή. Οι 
ξένοι υπήκοοι καθώς και οι Έλληνες που δεν είναι από την περιοχή θα διαμένουν στην 
Αλεξανδρούπολη και λόγω του περιορισμένου αριθμού τους δεν αναμένεται 
δημιουργήσουν ανάγκες για πρόσθετη κατοικία. 
 
8.1.12 Μεταφορές / Κυκλοφορία 
 
Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: 
 
α) δημιουργία σημαντικής επιπρόσθετης κίνησης τροχοφόρων: 

              ΝΑΙ ΙΣΩΣ  ΟΧΙ  
Σε γενικές γραμμές εκτιμάται ότι το έργο θα επιφέρει επιπρόσθετη κίνηση τροχοφόρων 
η οποία όμως δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως σημαντική. Κατά τη διάρκεια της 
περιόδου ανάπτυξης και λειτουργίας των επιμέρους τμημάτων του έργου (εργοστάσιο 
επεξεργασίας, χώρου απόθεσης αφυγραμένων τελμάτων, κ.α.) θα υπάρξει αύξηση του 
κυκλοφοριακού φόρτου στο οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής μελέτης.  
 
β) επιπτώσεις στις υπάρχουσες θέσεις στάθμευσης ή στην ανάγκη για νέες θέσεις 
στάθμευσης:  

               ΝΑΙ  ΙΣΩΣ  ΟΧΙ  
Οι όποιες ανάγκες για νέες θέσεις στάθμευσης προκύψουν λόγω του έργου θα 
καλυφθούν με τη δημιουργία χώρου στάθμευσης εντός του γηπέδου του εργοστασίου 
επεξεργασίας. Συνεπώς, εκτιμάται ότι δεν θα προκύψει ανάγκη για δημιουργία νέων 
θέσεων εκτός της περιοχής του έργου. 
 
γ) σημαντική επίδραση στα υπάρχοντα συστήματα συγκοινωνίας: 

               ΝΑΙ  ΙΣΩΣ  ΟΧΙ  
Από το μέγεθος της δραστηριότητας και τον αριθμό των απασχολούμενων προκύπτει 
ότι δεν αναμένονται σημαντικές επιδράσεις στα υπάρχοντα συστήματα συγκοινωνίας 
της περιοχής. 
 
δ) μεταβολές στους σημερινούς τρόπους κυκλοφορίας ή κίνησης ανθρώπων και/ή 
αγαθών:  

               ΝΑΙ  ΙΣΩΣ  ΟΧΙ  
Η λειτουργία του έργου δεν αναμένεται να δημιουργήσει μεταβολές στους σημερινούς 
τρόπους κυκλοφορίας ή κίνησης ανθρώπων και/ή αγαθών. 
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ε) μεταβολές στη θαλάσσια, σιδηροδρομική ή αέρια κυκλοφοριακή κίνηση: 

               ΝΑΙ  ΙΣΩΣ  ΟΧΙ  
Η ερώτηση δεν σχετίζεται με το είδος της εξεταζόμενης δραστηριότητας 
 
στ) αύξηση των κυκλοφοριακών κινδύνων:  

             ΝΑΙ ΙΣΩΣ  ΟΧΙ  
Όπως αναφέρθηκε το έργο θα προκαλέσει περιορισμένη κίνηση οχημάτων στο οδικό 
δίκτυο της ευρύτερης περιοχής μελέτης. Λόγω αυτής της αυξημένης κίνησης είναι 
πιθανόν να προκύψει μια μικρή αύξηση των κυκλοφοριακών κινδύνων. Να σημειωθεί 
ότι η καλή ποιότητα του οδοστρώματος του δρόμου πρόσβασης στην δραστηριότητα 
συνδράμει στην αποφυγή πιθανών κυκλοφοριακών κίνδυνων. 
 
8.1.13 Ενέργεια 
 
Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: 
 
α) χρήση σημαντικών ποσοτήτων καυσίμου ή ενέργειας:  

            ΝΑΙ   ΙΣΩΣ  ΟΧΙ  
Η λειτουργία του έργου θα έχει περιορισμένες ενεργειακές απαιτήσεις οι οποίες θα 
καλυφθούν κατά κύριο λόγο από κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και δευτερευόντως 
από καύση πετρελαίου ντήζελ για την κίνηση του ντηζελοκίνητου εξοπλισμού. 
    
β) σημαντική αύξηση της ζήτησης των υπαρχόντων πηγών ενέργειας ή απαίτηση 
για δημιουργία νέων πηγών ενέργειας:  

               ΝΑΙ  ΙΣΩΣ  ΟΧΙ  
 
Οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια δεν είναι τέτοιες που να δημιουργούν σημαντική 
αύξηση της ζήτησης των υπαρχόντων πηγών ενέργειας ή απαίτηση για δημιουργία νέων 
πηγών ενέργειας. Οι ανάγκες του έργου σε ηλεκτρική ενέργεια θα καλυφθούν από το 
υφιστάμενο δίκτυο. 
 
8.1.13 Κοινή ωφέλεια 
 
Το προτεινόμενο έργο θα συντελέσει στην ανάγκη για σημαντικές αλλαγές στους εξής 
τομείς κοινής ωφέλειας: 
 
α) ηλεκτρισμό:  

              ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ  
Η δημιουργία μιας σύγχρονης μεταλλουργικής μονάδας είναι ιδιαίτερα χαμηλών 
ενεργειακών απιτήσεων ανά τόνο κατεργαζόμενου μεταλλεύματος συγκριτικά με 
πυρομεταλλουργικές επεξεργασίες (χαλυβουργίες, παραγωγή αλουμινιου, σιδηρονι-
κελίου, ασβέστη και τσιμέντου). Επομένως, δεν πρόκειται να αναβαθμίσει το επίπεδο 
των υπηρεσιών σε αυτό τον τομέα της κοινής ωφέλειας.  
 
β) συστήματα επικοινωνιών:  
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               ΝΑΙ  ΙΣΩΣ  ΟΧΙ  
Το έργο δε θα δημιουργήσει ανάγκη εγκατάστασης νέων συστημάτων επικοινωνιών 
στην περιοχή. 
 
γ) ύδρευση:  

               ΝΑΙ  ΙΣΩΣ  ΟΧΙ  
Το έργο δεν θα δημιουργήσει ανάγκη για σημαντικές αλλαγές στον τομέα της ύδρευσης 
της ευρύτερης περιοχής. Σημειώνεται ότι οι ανάγκες για πόσιμο νερό των εργαζομένων 
θα καλυφθούν από γεώτρηση που θα γίνει στην περιοχή του εργοστασίου επεξεργασίας. 
 
δ) υπονόμους ή σηπτικούς βόθρους:  

               ΝΑΙ  ΙΣΩΣ  ΟΧΙ  
 
Το έργο δεν θα δημιουργήσει ανάγκη για αλλαγές στον τομέα της αποχέτευσης της 
ευρύτερης περιοχής. Σημειώνεται ότι για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων υγιεινής 
των εργαζομένων θα κατασκευαστεί εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού των 
παραγόμενων αστικού τύπου λυμάτων. 
 
ε) αποχέτευση νερού βρόχινου:  

               ΝΑΙ  ΙΣΩΣ  ΟΧΙ  
Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο εντός της περιοχής κατάληψης του έργου 
θα δημιουργηθούν κανάλια αποστράγγισης για την παροχέτευση του βρόχινου νερού 
της περιοχής Η παροχέτευση του νερού θα γίνεται μέσω των καναλιών εκτροπής 
κατάντη του αναχώματος του χώρου απόθεσης των αφυγραμένων τελμάτων. Παρόλ’ 
αυτά αυτή η αποχέτευση του βρόχινου νερού δεν θα προκαλέσει αλλαγές σε αυτό το 
τομέα κοινής ωφέλειας. 
 
στ) στερεά απόβλητα και διάθεση αυτών:  

               ΝΑΙ  ΙΣΩΣ  ΟΧΙ  
Δεν αναμένεται να υπάρξει ανάγκη για αλλαγές στο συγκεκριμένο τομέα κοινής 
ωφέλειας. Τα στερεά απορρίμματα οικιακού τύπου θα συλλέγονται από τις υπηρεσίες 
καθαρισμού του Δήμου Σαππών ενώ τα μη οικιακού τύπου απορρίμματα θα 
συλλέγονται και θα διατίθενται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σε κατάλληλο 
χώρο στην ευρύτερη περιοχή του έργου. 
 
8.1.14 Ανθρώπινη Υγεία 
 
Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει: 
 
α) δημιουργία οποιουδήποτε κινδύνου ή πιθανότητας κινδύνου για βλάβη της 
ανθρώπινης υγείας (μη συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής υγείας) 

               ΝΑΙ  ΙΣΩΣ  ΟΧΙ  
Το έργο δεν θα προκαλέσει κίνδυνο ή πιθανότητα κινδύνου για βλάβη της ανθρώπινης 
υγείας των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Όσον αφορά στην προστασία των 
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εργαζομένων θα γίνει πιστή τήρηση όλων των διατάξεων υγιεινής και ασφάλειας του 
κανονισμού μεταλλευτικών και λατομικών εργασιών. 
 
β) έκθεση ανθρώπων σε πιθανούς κινδύνους βλάβης της υγείας τους: 

               ΝΑΙ  ΙΣΩΣ  ΟΧΙ  
Ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 
 
8.1.15 Αισθητική 
 
Το προτεινόμενο έργο θα προκαλέσει : 
 
α) παρεμπόδιση οποιασδήποτε θέας του ορίζοντα ή οποιασδήποτε κοινής θέας ή θα 
καταλήξει στη δημιουργία ενός μη αποδεκτού αισθητικά τοπίου, προσιτού στην κοινή 
θέα:  

             ΝΑΙ ΙΣΩΣ  ΟΧΙ  
Το έργο εκ της φύσης του θα προκαλέσει αλλαγές τοπικής κλίμακας στα υπάρχοντα 
μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Οι αναμενόμενες 
επιπτώσεις στην αισθητική της ευρύτερης περιοχής σχετίζονται με τη δημιουργία του 
χώρου απόθεσης των αφυγραμένων τελμάτων, το χώρο της υπαίθριας εκμετάλλευσης, 
το χώρο του εργοστασίου επεξεργασίας και τα υπόλοιπα έργα υποδομής. Σημειώνεται 
όμως ότι μετά το τέλος των εργασιών θα λάβει χώρα πρόγραμμα περιβαλλοντικής 
αποκατάστασης δημιουργώντας τοπιολογικά χαρακτηριστικά που μπορούν να 
εναρμονιστούν με εκείνα της ευρύτερης περιοχής.  
 
8.1.16 Αναψυχή 
 
Το προτεινόμενο έργο θα έχει : 
 
α) επιπτώσεις στην ποιότητα ή ποσότητα των υπαρχόντων δυνατοτήτων αναψυχής:  

               ΝΑΙ  ΙΣΩΣ  ΟΧΙ  
Το έργο δεν θα έχει επιπτώσεις στην ποιότητα ή ποσότητα των υπαρχόντων 
δυνατοτήτων αναψυχής αφού η περιοχή που θα καταληφθεί από το έργο δεν έχει 
σήμερα τέτοια χρήση. Αντίθετα, μετά το τέλος των εργασιών τμήμα της περιοχής του 
έργου (π.χ. ο χώρος απόθεσης των αφυγραμένων τελμάτων) θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί για δραστηριότητες αναψυχής. 
 
8.1.17 Πολιτιστική κληρονομιά 
 
Το προτεινόμενο έργο θα καταλήξει σε 
 
α) αλλαγή ή καταστροφή κάποιας αρχαιολογικής περιοχής:  

               ΝΑΙ  ΙΣΩΣ  ΟΧΙ  
Το έργο δεν θα επιφέρει καμία αλλαγή ή καταστροφή κάποιας αρχαιολογικής περιοχής 
αφού κάτι τέτοιο δεν υφίσταται εντός της περιοχής κατάληψης του έργου. 
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8.1.18 Προστατευτέες περιοχές 
 
Το προτεινόμενο έργο βρίσκεται σε προστατευτέα περιοχή σύμφωνα με το άρθρο 21 
του Ν.1650/86:  

               ΝΑΙ  ΙΣΩΣ  ΟΧΙ  
Το έργο δεν βρίσκεται σε προστατευτέα περιοχή σύμφωνα με το άρθρο 21 του 
Ν.1650/86 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/2002 ούτε ελέγχεται η καταλληλότητα 
της για ένταξη στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο NATURA 2000 σύμφωνα με τον 
Εθνικό κατάλογο που έχει κατατεθεί στις υπηρεσίες της Ε.Ε. 
 
8.1.19 Συναγωγή σημαντικών πορισμάτων 
 
Έχει το υπό εκτέλεση έργο τη δυνατότητα να προκαλέσει δυσμενείς επιπτώσεις στο 
περιβάλλον:  

            ΝΑΙ  ΙΣΩΣ  ΟΧΙ  
Το έργο του Περάματος είναι μια μεσαίου μεγέθους μεταλλευτική δραστηριότητα η 
οποία θα λάβει χώρα εντός μιας περιορισμένης έκτασης περιοχής με ισχυρό 
αγροτοκτηνοτροφικό χαρακτήρα. Από τα όσα αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 7 μπορεί να 
προκύψει το συμπέρασμα ότι οι επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον είναι σχετικά 
σημαντικές σε τοπικό επίπεδό, μόνιμες ως επί το πλείστον και μερικά αναστρέψιμες. 
Παρόλ΄ αυτά η εφαρμογή ενός προσεκτικά σχεδιαζόμενου προγράμματος 
επανορθωτικών μέτρων είναι δυνατό να μειώσει σημαντικά το μέγεθος των 
επιπτώσεων.  
 
Αντίθετα οι επιπτώσεις του έργου σε επίπεδο ευρύτερης περιοχής κρίνονται ως 
ασθενείς αφού οι επιπτώσεις που θα προσκληθούν επί των περιβαλλοντικών 
παραμέτρων δεν θα είναι μετρήσιμες στην ευρύτερη περιοχή.  
 
Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι το έργο θα επιφέρει σημαντικά άμεσα και έμμεσα 
οφέλη στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον της περιοχής τα οποία περιγράφονται στις 
παράγραφο 7.9 της παρούσας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-1. Φωτογραφική τεκμηρίωση 
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Φ8 Παρυδάτια βλάστηση 
 

 



ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε. 
Π.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ, Ν. ΕΒΡΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-1. Φωτογραφική τεκμηρίωση 
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Φ9 Προς χώρο αποθέσεων συμπυκνωμένων τελμάτων 
 

 
 



ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε. 
Π.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ, Ν. ΕΒΡΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-1. Φωτογραφική τεκμηρίωση 
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Φ10 Προς εγκαταστάσεις εργοστασίου επεξεργασίας μεταλλεύματος 
 

 



ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε. 
Π.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ, Ν. ΕΒΡΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-1. Φωτογραφική τεκμηρίωση 
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Φ11 Κατάντη αναχώματος 
 

 
 



ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε. 
Π.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ, Ν. ΕΒΡΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-1. Φωτογραφική τεκμηρίωση 
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Φ12 Ανάντη ρέματος 
 

 



ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε. 
Π.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ, Ν. ΕΒΡΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-1. Φωτογραφική τεκμηρίωση 
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Φ13 Κατάντη ρέματος 
 

 



ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε. 
Π.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ, Ν. ΕΒΡΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-1. Φωτογραφική τεκμηρίωση 
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Φ14 Κατάντη αναχώματος 
 

 



ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε. 
Π.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ, Ν. ΕΒΡΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-1. Φωτογραφική τεκμηρίωση 
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Φ15 Αρχή βασικού οδικού άξονα 
 

 
 



ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε. 
Π.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ, Ν. ΕΒΡΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-1. Φωτογραφική τεκμηρίωση 
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Φ16 Προς το Κεντρικό δρόμο Αλεξανδρούπολης - Κομοτηνής 
 

 



ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε. 
Π.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ, Ν. ΕΒΡΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-1. Φωτογραφική τεκμηρίωση 
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Φ17 Προς το Κεντρικό δρόμο Αλεξανδρούπολης - Κομοτηνής 
 

 



ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε. 
Π.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ, Ν. ΕΒΡΟΥ 
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Φ18 Κύρια διασταύρωση δρόμου 
 

 



ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε. 
Π.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ, Ν. ΕΒΡΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-1. Φωτογραφική τεκμηρίωση 
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Φ19 Προς το Κεντρικό δρόμο Αλεξανδρούπολης - Κομοτηνής 
 

 



ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε. 
Π.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ, Ν. ΕΒΡΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-1. Φωτογραφική τεκμηρίωση 
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Φ20 Οικισμός Περάματος και από πίσω φαίνεται το Μεταλλείο 
 

 



ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε. 
Π.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ, Ν. ΕΒΡΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-1. Φωτογραφική τεκμηρίωση 
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Φ21 Προς το Κεντρικό δρόμο Αλεξανδρούπολης - Κομοτηνής 
 

 
 



ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε. 
Π.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ, Ν. ΕΒΡΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-1. Φωτογραφική τεκμηρίωση 
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Φ22 Προς Αλεξανδρούπολη 
 

 
 



ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε. 
Π.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ, Ν. ΕΒΡΟΥ 
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ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε. 
Π.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ, Ν. ΕΒΡΟΥ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-2. Φωτορεαλιστική απεικόνιση φάσης ανάπτυξης προτεινόμενων μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 
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Φ1 Οπτική επαφή από Ακρόπολη Περάματος κατά τη φάση ανάπτυξης 
 

 

Ακρόπολη 
Περάματος 



ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε. 
Π.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ, Ν. ΕΒΡΟΥ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-2. Φωτορεαλιστική απεικόνιση φάσης ανάπτυξης προτεινόμενων μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 
ENVECO A.E. – ECHMES ΕΠΕ                                                                   2 / 21 

 
Φ2 Οπτική επαφή από Ακρόπολη Περάματος κατά τη φάση ανάπτυξης 

 

 

Ακρόπολη 
Περάματος 



ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε. 
Π.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ, Ν. ΕΒΡΟΥ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-2. Φωτορεαλιστική απεικόνιση φάσης ανάπτυξης προτεινόμενων μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 
ENVECO A.E. – ECHMES ΕΠΕ                                                                   3 / 21 

 
Φ3 Οπτική επαφή από τον οικισμό του Περάματος κατά τη φάση ανάπτυξης 
 

 

Οικισμός 
Περάματος 



ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε. 
Π.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ, Ν. ΕΒΡΟΥ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-2. Φωτορεαλιστική απεικόνιση φάσης ανάπτυξης προτεινόμενων μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 
ENVECO A.E. – ECHMES ΕΠΕ                                                                   4 / 21 

Φ4 Οπτική επαφή από τον οικισμό του Περάματος κατά τη φάση ανάπτυξης 
 

 

Οικισμός 
Περάματος 



ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε. 
Π.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ, Ν. ΕΒΡΟΥ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-2. Φωτορεαλιστική απεικόνιση φάσης ανάπτυξης προτεινόμενων μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 
ENVECO A.E. – ECHMES ΕΠΕ                                                                   5 / 21 

 
Φ5 Οπτική επαφή από την Ακρόπολη του Αγίου Γεωργίου κατά τη φάση ανάπτυξης 
 

 

Ακρόπολη 
Αγ. Γεωργίου 



ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε. 
Π.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ, Ν. ΕΒΡΟΥ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-2. Φωτορεαλιστική απεικόνιση φάσης ανάπτυξης προτεινόμενων μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 
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Φ6 Οπτική επαφή από την Ακρόπολη του Αγίου Γεωργίου κατά τη φάση ανάπτυξης 
 

 

Ακρόπολη 
Αγ. Γεωργίου 



ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε. 
Π.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ, Ν. ΕΒΡΟΥ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-2. Φωτορεαλιστική απεικόνιση φάσης ανάπτυξης προτεινόμενων μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 
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Φ7 Οπτική επαφή από τον επαρχιακό δρόμο κατά τη φάση ανάπτυξης 
 

 

Επαρχιακή 
οδός 



ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε. 
Π.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ, Ν. ΕΒΡΟΥ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-2. Φωτορεαλιστική απεικόνιση φάσης ανάπτυξης προτεινόμενων μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 
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Φ8 Οπτική επαφή από τον επαρχιακό δρόμο κατά τη φάση ανάπτυξης 
 

 

Επαρχιακή 
οδός 



ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε. 
Π.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ, Ν. ΕΒΡΟΥ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-2. Φωτορεαλιστική απεικόνιση φάσης ανάπτυξης προτεινόμενων μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 
ENVECO A.E. – ECHMES ΕΠΕ                                                                   9 / 21 

Φ9 Οπτική επαφή από τον επαρχιακό δρόμο κατά τη φάση ανάπτυξης 
 

 

Επαρχιακή 
οδός 



ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε. 
Π.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ, Ν. ΕΒΡΟΥ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-2. Φωτορεαλιστική απεικόνιση φάσης ανάπτυξης προτεινόμενων μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 
ENVECO A.E. – ECHMES ΕΠΕ                                                                   10 / 21 

 
Φ10 Οπτική επαφή από τον επαρχιακό δρόμο κατά τη φάση ανάπτυξης 
 

 

Επαρχιακή 
οδός 



ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε. 
Π.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ, Ν. ΕΒΡΟΥ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-2. Φωτορεαλιστική απεικόνιση φάσης ανάπτυξης προτεινόμενων μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 
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Φ11 Οπτική επαφή από Ακρόπολη Περάματος κατά τη φάση λειτουργίας 
 

 

Ακρόπολη 
Περάματος 



ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε. 
Π.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ, Ν. ΕΒΡΟΥ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-2. Φωτορεαλιστική απεικόνιση φάσης ανάπτυξης προτεινόμενων μεταλλευτικών εγκαταστάσεων 
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Φ12 Οπτική επαφή από Ακρόπολη Περάματος κατά τη φάση λειτουργίας 
 

 

Ακρόπολη 
Περάματος 



ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε. 
Π.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ, Ν. ΕΒΡΟΥ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-2. Οπτική όχληση 
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Φ13 Οπτική επαφή από τον οικισμό του Περάματος κατά τη φάση λειτουργίας 
 

 

Οικισμός 
Περάματος 



ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε. 
Π.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ, Ν. ΕΒΡΟΥ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-2. Οπτική όχληση 
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Φ14 Οπτική επαφή από τον οικισμό του Περάματος κατά τη φάση λειτουργίας 
 

 

Οικισμός 
Περάματος 



ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε. 
Π.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ, Ν. ΕΒΡΟΥ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-2. Οπτική όχληση 
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Φ15 Οπτική επαφή από την Ακρόπολη του Αγίου Γεωργίου κατά τη φάση λειτουργίας 
 

 

Ακρόπολη 
Αγ. Γεωργίου 
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Φ16 Οπτική επαφή από την Ακρόπολη του Αγίου Γεωργίου κατά τη φάση λειτουργίας 
 

 

Ακρόπολη 
Αγ. Γεωργίου 
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Φ17 Οπτική επαφή από τον επαρχιακό δρόμο κατά τη φάση λειτουργίας 
 

 

Επαρχιακή 
οδός 
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Φ18 Οπτική επαφή από τον επαρχιακό δρόμο κατά τη φάση λειτουργίας 
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οδός 



ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε. 
Π.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ, Ν. ΕΒΡΟΥ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-2. Οπτική όχληση 
ENVECO A.E. – ECHMES ΕΠΕ                                                                                                                                          19 / 21 

Φ19 Οπτική επαφή από τον επαρχιακό δρόμο κατά τη φάση λειτουργίας 
 

 

Επαρχιακή 
οδός 
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 Φ20 Περιοχή κατάληψης στην αρχική κατάσταση περιβάλλοντος 
 

 

Μεταλλείο 

Χώρος απόθεσης 
συμπυκνωμένων 

τελμάτων 
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Φ21 Περιοχή κατάληψης μετά τη φάση αποκατάστασης 
 

 
 

Μεταλλείο 

Χώρος απόθεσης 
συμπυκνωμένων 

τελμάτων 



ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε. 
Π.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ, Ν. ΕΒΡΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ. Χάρτες – Σχέδια 
ENVECO A.E - ECHMES                                                                                                                                                                      

 
 
Κατάλογος Χαρτών 
 
 

Αριθμός Σχεδίου Τίτλος Σχεδίου Κλίμακα 

Ι-1 Χάρτης Λήψης Φωτογραφιών 1:10.000 

1.2-1 Χάρτης Προσανατολισμού 1:50.000 

1.2-2 Γενική Διάταξη εγκαταστάσεων 1:3.000 

2.4-1 Χάρτης Μεταλλευτικών Δικαιωμάτων (Έρευνας) 
Χρυσορυχείων Θράκης στην ευρύτερη περιοχή μελέτης  1:50.000 

5.1.2 Γεωλογικός Χάρτης ευρύτερης περιοχής 1:30.000 

5.1.4 Χάρτης Οριοθέτησης Λεκάνης Απορροής περιοχής 
έργου 1:15.000 

5.1.6 Χάρτης Φυτοκάλυψης άμεσης περιοχής μελέτης  1:10.000 

5.1.8. Χάρτης Οικολογικά ευαίσθητων προστατευόμενων 
στους νομούς Ροδόπης και Έβρου 1:200.000 

5.2.2-1 Χάρτης Χρήσεων Γης ευρύτερης περιοχής μελέτης 1:50.000 

5.2.2-2 Χάρτης Χρήσεων Γης άμεσης περιοχής μελέτης 1:10.000 

5.2.7 Χάρτης Αρχαιολογικών Χώρων ευρύτερης περιοχής 
μελέτης 1:50.000 

6.2-1 Εναλλακτικές θέσεις εργοστασίου χρυσού και χώρου 
απόθεσης αφυγραμένων τελμάτων 1:5.000 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ. Έγγραφα - Βεβαιώσεις 
ENVECO A.E - ECHMES                                                                                                                                                                      

 
 
Περιεχόμενα 
 

1. Περιβαλλοντικός χαρακτηρισμός μεταλλευτικών δειγμάτων 
2. Σεισμικά στοιχεία ευρύτερης περιοχής 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Στο Εργαστήριο Μεταλλουργίας ανατέθηκε από την εταιρία ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ 
Α.Ε., η εκτέλεση δοκιμών περιβαλλοντικού χαρακτηρισμού σε 34 μεταλλευτικά δείγματα 
(Πίνακας 1). 
 
Τα αποτελέσματα των δοκιμών και αναλύσεων που πραγματοποιήθηκαν δίνονται στην 
παρούσα τεχνική έκθεση.  
 
 
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 
 
Τα δείγματα που στάλθηκαν για την εκτέλεση δοκιμών περιβαλλοντικού χαρακτηρισμού 
δίνονται στον Πίνακα 1. 

 
Τα δείγματα είχαν μέγεθος κόκκων < 4 mm. Η προετοιμασία των δειγμάτων με κωδικό 
09/01-09/30 περιελάμβανε το διαχωρισμό και τη λήψη αντιπροσωπευτικού δείγματος 
βάρους περίπου 500 g. Το δείγμα αυτό διαχωρίστηκε σε επιμέρους δείγματα για τον 
προσδιορισμό της υγρασίας και την εκτέλεση της πρότυπης δοκιμής εκπλυσιμότητας 
ΕΛΟΤ EN 12457.02. Για τα δείγματα με κωδικό 09/31-09/38 λήφθηκαν περαιτέρω 
δείγματα για την εκτέλεση χημικών αναλύσεων και δοκιμών προσδιορισμού του 
δυναμικού εξουδετέρωσης. Η χημική ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε λειοτριβημένο 
δείγμα με μέγεθος κόκκων < 250 μm. Για την εκτέλεση των δοκιμών προσδιορισμού του 
δυναμικού παραγωγής οξύτητας ΑΒΑ και NAG, τα δείγματα λειοτριβήθηκαν σε μέγεθος 
κόκκων < 75 μm.  
 
 
3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 
Οι μέθοδοι που ακολουθήθηκαν για τον περιβαλλοντικό χαρακτηρισμό των 
μεταλλευτικών δειγμάτων δίνονται στον Πίνακα 2.  
 
3.1 Χημική ανάλυση 
 
Η χημική ανάλυση των δειγμάτων περιελάμβανε τη διαλυτοποίηση με μίγμα οξέων HCl/ 
HNO3 σε αναλογία 1:3 (βασιλικό νερό) και τον προσδιορισμό των στοιχείων As, Cd, Cu, 
Fe, Mn, Pb, Se, Zn καθώς και του αδιάλυτου υπολείμματος.  
 
Η ανάλυση των στοιχείων πραγματοποιήθηκε σε Φασματοφωτόμετρο Ατομικής 
Απορρόφησης PERKIN ELMER 2100 με χρήση φλόγας καθώς και σε Φασματόμετρο 
μάζας με επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα αργού (ICP MS) του οίκου Thermo, σύμφωνα με 
τη μέθοδο ΕΛΟΤ EN ISO 17294.02 [4]. Περαιτέρω πραγματοποιήθηκε ανάλυση θείου σε 
αναλυτή LECO CS-200 και προσδιορισμός του θείου με τη μορφή θειικών με 
βαρυτομετρική μέθοδο [5]. 
 
Η χημική ανάλυση πραγματοποιήθηκε εις διπλούν στα εξεταζόμενα δείγματα (κωδ. 09/31-
09/38). 
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Πίνακας 1: Περιγραφή δειγμάτων 
 

α/α Γεωλ. 
σχηματισμός 

Κωδι-
κός 

Γεώτρηση Βάθος TGM 
δείγμα 

Κωδικός 
Εργ. Μεταλ. 

Βάρος 
(kg) 

Υγρασία 
(%) 

Δείγματα οξειδωμένων στείρων 
1 CGV AD0111 PD01 11-12 43015 09/01 1,4 0,38 
2 SSV AD0168 PD01 68-69 43070 09/02 1,0 0,30 
3 BXFV AD0805 PD08 5-6 43894 09/03 1,2 0,29 
4 BXFV AD0814 PD08 14-15 43904 09/04 1,1 0,18 
5 SSV AD1305 PD13 5-6 44742 09/05 1,4 0,48 
6 SSV AD1316 PD13 16-17 44754 09/06 1,2 0,50 
7 SSV AD2005 PD20 5-6 90005 09/08 1,2 0,19 
8 SSV AD2012 PD20 12-13 90012 09/09 1,2 0,55 
9 SSV AD2020 PD20 20-21 90020 09/10 1,4 0,42 
10 SSV AD2031 PD20 31-32 90032 09/11 1,3 0,45 
11 SSV AD3605 PD36 5-6 90717 09/12 1,2 0,16 
12 BXFV AD3611 PD36 11-12 90723 09/13 1,0 1,42 
13 SSV AD3813 PD38 13-14 90858 09/14 1,1 0,31 
14 SSV AD4019 PD40 19-20 90994 09/15 1,2 0,25 
15 SSV AD4034 PD40 34-35 91010 09/16 1,2 0,20 
16 SSV AD4056 PD40 56-57 91033 09/17 1,3 0,22 
17 CGV AD4804 PD48 4-5 91437 09/18 1,2 0,26 
18 SSV AD4824 PD48 24-25 91458 09/19 1,4 0,37 
19 SSV AD5205 PD52 5-6 91733 09/20 1,2 0,63 
20 SSV AD7207 PD72 7-8 92805 09/21 1,1 0,58 

Δείγματα θειούχων στείρων 
21 CSF AD0194 PD01 94-95 43097 09/23 1,0 0,55 
22 CSF AD0411 PD04 11-12 43423 09/24 1,5 0,27 
23 CSF AD0428 PD04 28-19 43441 09/25 1,5 0,65 
24 BXSV AD0542 PD05 42-43 43579 09/26 1,2 9,13 
25 BXSV AD0841 PD08 41-42 43932 09/27 1,3 9,97 
26 SSVS AD1058 PD10 58-59 44191 09/28 1,2 3,11 
27 CSF AD4129 PD41 29-30 81776 09/29 1,4 0,73 
28 CSFS AD4863 PD48 63-64 91498 09/30 1,2 5,77 
29 SSVS AD3945 PD39 45-46 81661 09/31 1,2 4,08 
30 CSFS AD1087 PD10 87-88 44220 09/32 1,2 0,65 

Δείγματα μεταλλεύματος 
31 SSV AD5811 PD58 11-12 92014 09/33 1,3 0,24 
32 SSV AD4707 PD47 7-8 82247 09/34 1,4 0,26 
33 SSV AD6656 PD66 56-57 92481 09/35 1,2 0,23 
34 CSF AD5881 PD58 81-82 92086 09/38 1,4 0,38 

 
CGV: Ηφαιστειακά Κροκαλοπαγή 
(Volcanic Conglomerate) 
BXFV: Οξειδωμένα Ανδεσιτικά 
Λατυποπαγή (Andesitic Breccia Oxide) 
SSV: Οξειδωμένος Ψαμμίτης (Oxide 
Sandstone) 

 

CSF: Ηφαιστειακά Μεταβατικά Κροκαλοπαγή (Transitional 
Felsic Conglomerate) 
BXSV: Ανδεσιτικά Λατυποπαγή - σουλφίδια (Andesitic 
Breccia Sulphide) 
SSVS: Ψαμμίτης σε φάση σουλφιδίων  (Sandstone Sulphide) 
CSFS: Ηφαιστειακά Μεταβατικά Κροκαλοπαγή-σουλφίδια 
(Transitional Sulphide Felsic Conglomerate) 
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Πίνακας 2: Μέθοδοι περιβαλλοντικού χαρακτηρισμού των δειγμάτων 
 

α/α Δοκιμές / Αναλύσεις Κωδικός δειγμάτων 
1 Χημική ανάλυση 09/31-09/38 
2 Προσδιορισμός δυναμικού παραγωγής οξύτητας 

2.1 Δοκιμή προσδιορισμού ισοζυγίου οξέος-βάσεως 
(prEN 15875) [1] 09/31-09/38 

2.2 Δοκιμή NAG (Net Acid Generation test) [2] 09/31-09/38 
3 Πρότυπες δοκιμές εκπλυσιμότητας 

3.1 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12457.02 Δοκιμή συμμόρφωσης για 
αποστράγγιση αποβλήτων υλικών κοκκώδους 
μορφής και ιλύων [3] 

09/01-09/38 

 
3.2 Προσδιορισμός δυναμικού παραγωγής οξύτητας 
 
3.2.1 Δοκιμή προσδιορισμού ισοζυγίου οξέος-βάσεως (Acid-Base Accounting test, ABA) 
 
Η δοκιμή περιλαμβάνει τον προσδιορισμό α) του Δυναμικού παραγωγής Οξύτητας, ΔΟ 
(Acid Potential, AP) και β) του Δυναμικού Εξουδετέρωσης, ΔΕ (Neutralisation Potential, 
NP). Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε εις διπλούν στα εξεταζόμενα δείγματα (09/31-09/38). 
 
Το δυναμικό παραγωγής οξύτητας  υπολογίζεται από την % κ.β περιεκτικότητα του 
δείγματος σε θείο (με τη μορφή θειούχων ενώσεων) επί το συντελεστή 31,25 για τη 
μετατροπή σε μονάδες kg CaCO3/t.  
 
Για τον προσδιορισμό του δυναμικού εξουδετέρωσης ακολουθήθηκε η μεθοδολογία που 
δίνεται στο σχέδιο του Ευρωπαϊκού προτύπου prEN 15875 [1]. Το δυναμικό 
εξουδετέρωσης προκύπτει μετά από προσβολή του υλικού με υδροχλωρικό οξύ (HCl 1N) 
για 24 h σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και προσδιορισμό της ποσότητας του οξέος που 
εξουδετερώνεται λόγω της διαλυτοποίησης των περιεχόμενων αλκαλικών ορυκτών 
(τιτλοδότηση με NaOH 0,1 Ν μέχρι pH: 8,3). Το δυναμικό εξουδετέρωσης (NP, kg 
CaCO3/t) υπολογίζεται από τη σχέση (1).  
 

( ) ( ) ( ) ( )







 ×−×
×=

dM
NaOHVNaOHcHClVHClcNP 50  (1) 

 
Όπου 
c(HCl): συγκέντρωση διαλύματος HCl (mol/l) 
V(HCl): όγκος διαλύματος HCl που προστέθηκε (ml) 
c(NaOH): συγκέντρωση διαλύματος NaOH (mol/l) 
V(NaOH): όγκος διαλύματος NaOH που καταναλώθηκε (ml) 
Md: Ξηρό βάρος δειγματος (g) 
 
Για το χαρακτηρισμό του δείγματος όσον αφορά το δυναμικό παραγωγής οξύτητας 
υπολογίζονται: 

α) το Καθαρό Δυναμικό Εξουδετέρωσης Οξύτητας (ΚΔΕ) (Net Neutralisation Potential, 
NNP) ΚΔΕ=ΔΕ-ΔΟ, kg CaCO3/t και 

β) ο λόγος του Δυναμικού Εξουδετέρωσης προς το Δυναμικό παραγωγής οξύτητας 
NPR=ΔΕ/ΔΟ 
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Αρνητική τιμή του Καθαρού Δυναμικού Εξουδετέρωσης, η οποία αντιστοιχεί σε τιμή του 
λόγου NPR<1 υποδεικνύει ότι το υλικό χαρακτηρίζεται από τάση παραγωγής οξύτητας.  
 
3.2.2 Δοκιμή NAG 
 
Η δοκιμή NAG ενδείκνυται για τον προσδιορισμό του δυναμικού παραγωγής οξύτητας 
υλικών με μικρή περιεκτικότητα σε θείο (S<1,5%) και μέταλλα, όπως Cu, τα οποία δρουν 
καταλυτικά στη διάσπαση του υπεροξειδίου του υδρογόνου [2].  
 
Η διαδικασία της δοκιμής περιλαμβάνει την προσθήκη 250 ml διαλύματος υπεροξειδίου 
του υδρογόνου (H2O2, 15%) σε 2,5 g στερεού δείγματος για την οξείδωση των 
περιεχόμενων θειούχων ενώσεων. Το δείγμα αφήνεται να αντιδράσει και στη συνέχεια 
θερμαίνεται (τουλάχιστον για 2 ώρες) μέχρι να σταματήσει η δημιουργία φυσαλίδων. Το 
δείγμα αραιώνεται με απιονισμένο νερό μέχρι όγκου 250 ml και μετράται το pH 
(NAGpH). Το διάλυμα τιτλοδοτείται με NaOH (0,1 ή 0,5 Μ) σε pH: 4,5. Το καθαρό 
δυναμικό παραγωγής οξύτητας (NAG, kg H2SO4/t) υπολογίζεται από τη σχέση (2). 
 
NAG=(49xVxM)/Md (2) 
 
Όπου 

V: Όγκος διαλύματος NaOH που καταναλώθηκε (ml) 
M: Συγκέντρωση διαλύματος NaOH (moles/l) 
Md: Ξηρό βάρος δειγματος (g) 
 
Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της δοκιμής NAG χρησιμοποιούνται τα 
παρακάτω κριτήρια: 

NAGpH NAG (kg H2SO4/t) Χαρακτηρισμός 
≥4,5 0 Το υλικό δεν παράγει οξύτητα 
<4,5 5* Το υλικό παρουσιάζει τάση παραγωγής 

οξύτητας-μικρό δυναμικό 
<4,5 >5* Το υλικό παρουσιάζει δυναμικό παραγωγής 

οξύτητας 
*Το κριτήριο για τον χαρακτηρισμό των δειγμάτων ως υλικά με τάση παραγωγής οξύτητας αλλά με μικρό 
δυναμικό μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα με την εξεταζόμενη θέση. Ο χαρακτηρισμός αυτός αποδίδεται σε 
υλικά που έχουν μικρό δυναμικό παραγωγής οξύτητας και άρα καθίσταται εφικτό να αναμιχθούν με 
αλκαλικά πρόσθετα ή υλικά μη δυνάμενα να παράγουν οξύτητα ώστε να εξασφαλιστεί η περιβαλλοντικά 
ασφαλή διάθεσή τους.  
 
3.3 Πρότυπες δοκιμές εκπλυσιμότητας 
 
3.3.1  ΕΛΟΤ ΕΝ 12457.02 Δοκιμή συμμόρφωσης για αποστράγγιση αποβλήτων υλικών 

κοκκώδους μορφής και ιλύων - Μέρος 2: Δοκιμή παρτίδας ενός σταδίου σε μια 
αναλογία υγρού προς στερεό (L/S) =10 l/kg για υλικά με μέγεθος σωματιδίων κάτω 
των 4 mm (με ή χωρίς μείωση του μεγέθους) 

 
Η δοκιμή περιλαμβάνει την προσβολή υλικού ισοδύναμου ξηρού βάρους 0,090 ± 0,005 kg 
σε φιάλη HDPE χωρητικότητας 1000 ml με την απαιτούμενη ποσότητα απιονισμένου 
νερού (5<pH<7,5, αγωγιμότητα <0,5 mS/cm) ώστε ο τελικός λόγος υγρού:στερεού να 
ανέρχεται σε 10 l/kg. Η διάρκεια της δοκιμής είναι 24 h και σε αυτό το διάστημα 
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θεωρείται ότι επέρχεται ισορροπία μεταξύ της υγρής και στερεάς φάσης. Η δοκιμή 
εκτελέστηκε σε συσκευή ανάδευσης με περιστροφική κίνηση (10 rpm).  
 
Μετά το τέλος της εκχύλισης, ακολουθεί η παραμονή της φιάλης με το δείγμα για 15 ± 5 
min ώστε να επιτευχθεί καθίζηση των στερεών, διήθηση υπό κενό του συνολικού 
δείγματος με φίλτρο με μέγεθος πόρων 0,45μm, ογκομέτρηση του διηθήματος και 
μέτρηση των φυσικοχημικών παραμέτρων (pH, αγωγιμότητα) και τέλος, οξίνιση του 
διαλύματος και ανάλυση στα στοιχεία ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις μεθόδους που 
δίνονται στον Πίνακα 3. Η εκχυλισιμότητα των στοιχείων από τα εξεταζόμενα δείγματα 
εκφράσθηκε σε mg/kg ξηρού δείγματος, η οποία υπολογίσθηκε λαμβάνοντας υπόψη το 
λόγο υγρής προς στερεά φάση που είναι 10 l/kg.  

 
Πίνακας 3: Μέθοδοι μέτρησης και ανάλυσης των διαλυμάτων έκπλυσης 

 
Ιδιότητα/Ανάλυση Συσκευή / Μέθοδος 
pH pHμετρο METROHM 654 
Αγωγιμότητα Φορητό αγωγιμόμετρο WTW LF95 
As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Sb, Se, Pb, Zn ICP – MS, ΕΛΟΤ EN ISO 17294.02 [4] 
Ιόντα φθορίου Χρωματομετρική μέθοδος, Φασματοφωτόμετρο SMART 

Spectro οίκου LaMotte 
Ιόντα χλωρίου Τιτλοδότηση με AgNO3, 407Α [5] 
Θειικά ανιόντα Βαρυτομετρικά, 426Α [5] 

 
Δοκιμή αναφοράς - ελέγχου 
Σύμφωνα με την μεθοδολογία της δοκιμής πραγματοποιήθηκε και δοκιμή αναφοράς – 
ελέγχου η οποία περιλαμβάνει την τοποθέτηση 0,95 L του εκχυλιστικού μέσου σε 
πλαστική φιάλη των 1000 ml και υποβολή στην ίδια διαδικασία όπως και το δείγμα. Οι 
συγκεντρώσεις των στοιχείων στο υγρό έκπλυσης της δοκιμής αναφοράς θα πρέπει να 
είναι μικρότερες από το 20% των συγκεντρώσεων των αντίστοιχων στοιχείων στο διάλυμα 
έκπλυσης της δοκιμής στο δείγμα απορρίμματος ή θα πρέπει να είναι μικρότερες από το 
20% της οριακής συγκέντρωσης του αντίστοιχου στοιχείου με την οποία γίνεται η 
σύγκριση.  
 
Συνολικά εκτελέστηκαν 10 δοκιμές αναφοράς/ελέγχου. Η συγκέντρωση όλων των 
εξεταζόμενων στοιχείων στα διαλύματα έκπλυσης των δοκιμών αναφοράς ήταν μικρότερη 
από το όριο ποσοτικοποίησης της μεθόδου, όπως δίνεται στον Πίνακα 4. 
 
Πίνακας 4: Χημική ανάλυση των διαλυμάτων έκπλυσης της δοκιμής ΕΛΟΤ ΕΝ 12457.02 

για τις δοκιμές αναφοράς/ελέγχου (ανάλυση σε mg/l) 
 

Παράμετρος Τιμή Παράμετρος Τιμή 
pH 5,41-7,04 Ni <0,004 
Αγωγιμότητα (μS/cm) 1,0-6,6 Pb <0,01 
As <0,006 Sb <0,002 
Ba <0,013 Se <0,003 
Cd <0,0002 Zn <0,062 
Cr <0,006 Cl- 3,6 
Cu <0,009 F- <0,07-0,17 
Hg <0,0005 SO4 <10 
Mo <0,0007   



Εργαστήριο Μεταλλουργίας, ΕΜΠ  Μάιος 2009 

Περιβαλλοντικός χαρακτηρισμός μεταλλευτικών δειγμάτων, Χρυσωρυχεία Θράκης σελ.6 

Στα πλαίσια του συστήματος ελέγχου ποιότητας που ακολουθείται στο Εργαστήριο, η 
δοκιμή ΕΛΟΤ ΕΝ 12457.02 πραγματοποιήθηκε εις διπλούν σε επιλεγμένα δείγματα.  
 
Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της δοκιμής ΕΛΟΤ ΕΝ 12457.02, οι τιμές 
εκπλυσιμότητας των εξεταζόμενων δειγμάτων συγκρίθηκαν ενδεικτικά με τα όρια για 
χώρους υγειονομικής ταφής αδρανών, μη επικίνδυνων και επικίνδυνων αποβλήτων που 
έχουν θεσπισθεί με την απόφαση 2003/33/ΕΚ «για τον καθορισμό κριτηρίων και 
διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής σύμφωνα με το 
άρθρο 16 και το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 1999/31/ΕΚ» [6]. 
 
Τονίζεται ότι η διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας καλύπτεται 
από την οδηγία 2006/21/ΕΚ και δεν εμπίπτει στους κανονισμούς της οδηγίας 
1999/31/ΕΚ «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων» (ΚΥΑ 
29407/3508, ΦΕΚ 1572Β, 16-10-02) και της απόφασης 2003/33/ΕΚ «για τον 
καθορισµό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους 
υγειονοµικής ταφής σύμφωνα µε το άρθρο 16 και το παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 
1999/31/ΕΚ. Επειδή στην παρούσα φάση με βάση την οδηγία 2006/21/ΕΚ δεν έχουν 
θεσπιστεί συγκεκριμένες διαδικασίες και κριτήρια για το χαρακτηρισμό της 
εκπλυσιμότητας των μεταλλευτικών αποβλήτων, η εκχυλισιμότητα των μετάλλων 
από τα εξεταζόμενα δείγματα αξιολογήθηκε με βάση την απόφαση 2003/33/ΕΚ και 
άρα τα αποτελέσματα είναι ενδεικτικά.  
 
 
4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
 
Τα αποτελέσματα των περιβαλλοντικών δοκιμών και αναλύσεων παρουσιάζονται για κάθε 
κατηγορία εξεταζόμενων δειγμάτων στις επόμενες παραγράφους.  
 
4.1 Δείγματα οξειδωμένων στείρων 
 
Τα δείγματα οξειδωμένων στείρων (κωδ. 09/01-09/22) υποβλήθηκαν στην πρότυπη δοκιμή 
εκπλυσιμότητας ΕΛΟΤ ΕΝ 12457.02.  
 
4.1.1 Δοκιμή εκπλυσιμότητας ΕΛΟΤ ΕΝ 12457.02 
 
Τα αποτελέσματα της χημικής ανάλυσης των διαλυμάτων έκπλυσης σύμφωνα με την 
δοκιμή ΕΛΟΤ ΕΝ 12457.02, δίνονται στον Πίνακα 5.  
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Πίνακας 5: Αποτελέσματα της δοκιμής ΕΛΟΤ ΕΝ 12457.02 (L/S = 10 l/kg) στα δείγματα 
οξειδωμένων στείρων 

 
Παράμετρος Δείγμα AD0111 

SL09/01/01 
Δείγμα AD0168 

SL09/02/01 
Δείγμα AD0805 

SL09/03/01 
pHτελ. 5,34 

 
5,78 

 
6,09 

 Αγωγιμ.τελ. 
(μS/cm) 57,0 77,0 148,0 

Στοιχείο mg/l  mg/kg mg/l  mg/kg mg/l  mg/kg 
As <0,006 <0,06 <0,006 <0,06 <0,006 <0,06 
Ba 0,19 1,9 0,14 1,4 0,051 0,51 
Cd <0,0002 <0,002 0,0003 0,003 <0,0002 <0,002 
Cr σύνολο <0,006 <0,06 <0,006 <0,06 <0,006 <0,06 
Cu <0,009 <0,09 0,016 0,16 <0,009 <0,09 
Hg <0,0005 <0,005 <0,0005 <0,005 <0,0005 <0,005 
Mo <0,0007 <0,007 <0,0007 <0,007 <0,0007 <0,007 
Ni <0,004 <0,04 <0,004 <0,04 <0,004 <0,04 
Pb <0,01 <0,1 0,022 0,22 <0,01 <0,1 
Sb <0,002 <0,02 <0,002 <0,02 <0,002 <0,02 
Se <0,003 <0,03 <0,003 <0,03 <0,003 <0,03 
Zn <0,062 <0,62 <0,062 <0,62 <0,062 <0,62 
Ιόντα Cl 19,5 195 14,2 142 17,7 177 
Ιόντα F 0,05 0,5 0,15 1,5 0,20 2,0 
Θειικά αν. 45 450 51 510 63 630 
 
 

Παράμετρος Δείγμα AD0814 
SL09/04/01 

Δείγμα AD1305 
SL09/05/01 & 02 

Δείγμα AD1316 
SL09/06/01 

pHτελ. 4,51 
 

5,59 
 

4,81 
 Αγωγιμ.τελ. 

(μS/cm) 131,4 99,7 103,0 

Στοιχείο mg/l  mg/kg mg/l  mg/kg mg/l  mg/kg 
As <0,006 <0,06 <0,006 <0,06 <0,006 <0,06 
Ba 0,042 0,42 <0,013 <0,13 0,08 0,8 
Cd <0,0002 <0,002 <0,0002 <0,002 <0,0002 <0,002 
Cr σύνολο <0,006 <0,06 <0,006 <0,06 <0,006 <0,06 
Cu <0,009 <0,09 <0,009 <0,09 <0,009 <0,09 
Hg <0,0005 <0,005 <0,0005 <0,005 <0,0005 <0,005 
Mo <0,0007 <0,007 <0,0007 <0,007 <0,0007 <0,007 
Ni 0,004 0,04 <0,004 <0,04 <0,004 <0,04 
Pb <0,01 <0,1 <0,01 <0,1 <0,01 <0,1 
Sb <0,002 <0,02 <0,002 <0,02 <0,002 <0,02 
Se <0,003 <0,03 <0,003 <0,03 <0,003 <0,03 
Zn <0,062 <0,62 <0,062 <0,62 <0,062 <0,62 
Ιόντα Cl 12,4 124 16,0 160 23,0 230 
Ιόντα F 0,0 0,0 0,02 0,2 0,0 0,0 
Θειικά αν. 72 720 45 450 51 510 
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Πίνακας 5 (συνέχεια) 
 
 

Παράμετρος Δείγμα AD2005 
SL09/08/01 

Δείγμα AD2012 
SL09/09/01 

Δείγμα AD2020 
SL09/10/01 & 02 

pHτελ. 4,53 
 

4,14 
 

4,56 
 Αγωγιμ.τελ. 

(μS/cm) 119 289 200 

Στοιχείο mg/l  mg/kg mg/l  mg/kg mg/l  mg/kg 
As 0,009 0,09 <0,006 <0,06 <0,006 <0,06 
Ba 0,058 0,58 0,030 0,30 0,042 0,42 
Cd <0,0002 <0,002 <0,0002 <0,002 <0,0002 <0,002 
Cr σύνολο <0,006 <0,06 <0,006 <0,06 <0,006 <0,06 
Cu 0,10 1,0 <0,009 <0,09 <0,009 <0,09 
Hg <0,0005 <0,005 <0,0005 <0,005 <0,0005 <0,005 
Mo <0,0007 <0,007 <0,0007 <0,007 <0,0007 <0,007 
Ni 0,014 0,14 <0,004 <0,04 <0,004 <0,04 
Pb <0,01 <0,1 <0,01 <0,1 <0,01 <0,1 
Sb <0,002 <0,02 <0,002 <0,02 <0,002 <0,02 
Se <0,003 <0,03 <0,003 <0,03 <0,003 <0,03 
Zn <0,062 <0,62 <0,062 <0,62 <0,062 <0,62 
Ιόντα Cl 10,6 106 44,3 443 36,4 364 
Ιόντα F 0,53 5,3 0,11 1,1 0,19 1,9 
Θειικά αν. 45 450 59 590 82 820 
 
 

Παράμετρος Δείγμα AD2031 
SL09/11/01 

Δείγμα AD3605 
SL09/12/01 

Δείγμα AD3611 
SL09/13/01 

pHτελ. 3,69 
 

4,35 
 

3,23 
 Αγωγιμ.τελ. 

(μS/cm) 248 113,9 430 

Στοιχείο mg/l  mg/kg mg/l  mg/kg mg/l  mg/kg 
As <0,006 <0,06 <0,006 <0,06 <0,006 <0,06 
Ba 0,026 0,26 0,059 0,59 0,039 0,39 
Cd <0,0002 <0,002 <0,0002 <0,002 <0,0002 <0,002 
Cr σύνολο <0,006 <0,06 <0,006 <0,06 <0,006 <0,06 
Cu <0,009 <0,09 <0,009 <0,09 0,04 0,4 
Hg <0,0005 <0,005 <0,0005 <0,005 <0,0005 <0,005 
Mo <0,0007 <0,007 <0,0007 <0,007 <0,0007 <0,007 
Ni <0,004 <0,04 <0,004 <0,04 0,013 0,13 
Pb <0,01 <0,1 0,014 0,14 0,020 0,20 
Sb <0,002 <0,02 <0,002 <0,02 <0,002 <0,02 
Se <0,003 <0,03 <0,003 <0,03 0,0045 0,045 
Zn <0,062 <0,62 <0,062 <0,62 <0,062 <0,62 
Ιόντα Cl 17,7 177 12,4 124 56,7 567 
Ιόντα F 0,28 2,8 0,01 0,1 0,36 3,6 
Θειικά αν. 57 570 18 180 90 900 
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Πίνακας 5 (συνέχεια) 
 

Παράμετρος Δείγμα AD3813 
SL09/14/01 

Δείγμα AD4019 
SL09/15/01 

Δείγμα AD4034 
SL09/16/01 

pHτελ. 6,12 
 

5,30 
 

4,40 
 Αγωγιμ.τελ. 

(μS/cm) 81,1 114,9 148 

Στοιχείο mg/l  mg/kg mg/l  mg/kg mg/l  mg/kg 
As <0,006 <0,06 <0,006 <0,06 <0,006 <0,06 
Ba 0,046 0,46 0,022 0,22 0,054 0,54 
Cd <0,0002 <0,002 <0,0002 <0,002 0,0003 0,003 
Cr σύνολο <0,006 <0,06 <0,006 <0,06 <0,006 <0,06 
Cu <0,009 <0,09 <0,009 <0,09 0,015 0,15 
Hg <0,0005 <0,005 <0,0005 <0,005 <0,0005 <0,005 
Mo <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,007 <0,0007 <0,007 
Ni 0,005 0,05 <0,004 <0,04 <0,004 <0,04 
Pb <0,01 <0,1 <0,01 <0,1 0,019 0,19 
Sb <0,002 <0,02 <0,002 <0,02 <0,002 <0,02 
Se <0,003 <0,03 <0,003 <0,03 <0,003 <0,03 
Zn <0,062 <0,62 <0,062 <0,62 <0,062 <0,62 
Ιόντα Cl 28,4 284 35,5 355 28,4 284 
Ιόντα F 0,21 2,1 0,22 2,2 0,24 2,4 
Θειικά αν. 26 260 41 410 67 670 
 
 

Παράμετρος Δείγμα AD4056 
SL09/17/01 

Δείγμα AD4804 
SL09/18/01 

Δείγμα AD4824 
SL09/19/01 & 02 

pHτελ. 6,10 
 

4,34 
 

4,10 
 Αγωγιμ.τελ. 

(μS/cm) 120,4 130,1 140,3 

Στοιχείο mg/l  mg/kg mg/l  mg/kg mg/l  mg/kg 
As <0,006 <0,06 <0,006 <0,06 <0,006 <0,06 
Ba 0,070 0,70 0,09 0,9 0,09 0,9 
Cd <0,0002 <0,002 <0,0002 <0,002 <0,0002 <0,002 
Cr σύνολο <0,006 <0,06 <0,006 <0,06 <0,006 <0,06 
Cu <0,009 <0,09 0,012 0,12 <0,009 <0,09 
Hg <0,0005 <0,005 <0,0005 <0,005 <0,0005 <0,005 
Mo <0,0007 <0,007 <0,0007 <0,007 <0,0007 <0,007 
Ni <0,004 <0,04 0,005 0,05 0,004 0,04 
Pb <0,01 <0,1 <0,01 <0,1 <0,01 <0,1 
Sb <0,002 <0,02 <0,002 <0,02 <0,002 <0,02 
Se 0,003 0,03 <0,003 <0,03 <0,003 <0,03 
Zn <0,062 <0,62 <0,062 <0,62 <0,062 <0,62 
Ιόντα Cl 62,0 620 17,7 177 13,3 133 
Ιόντα F 0,44 4,4 0,35 3,5 0,19 1,9 
Θειικά αν. 21 210 32 320 34 340 
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Πίνακας 5 (συνέχεια) 
 

Παράμετρος Δείγμα AD5205 
SL09/20/01 

Δείγμα AD7207 
SL09/21/01 

pHτελ. 4,25 
 

4,60 
 Αγωγιμ.τελ. 

(μS/cm) 210,0 158,2 

Στοιχείο mg/l  mg/kg mg/l  mg/kg 
As 0,006 0,06 <0,006 <0,06 
Ba 0,042 0,42 0,070 0,70 
Cd <0,0002 <0,002 <0,0002 <0,002 
Cr σύνολο <0,006 <0,06 <0,006 <0,06 
Cu <0,009 <0,09 <0,009 <0,09 
Hg <0,0005 <0,005 <0,0005 <0,005 
Mo <0,0007 <0,007 <0,0007 <0,007 
Ni 0,016 0,16 <0,004 <0,04 
Pb <0,01 <0,1 <0,01 <0,1 
Sb <0,002 <0,02 <0,002 <0,02 
Se <0,003 <0,03 <0,003 <0,03 
Zn <0,062 <0,62 <0,062 <0,62 
Ιόντα Cl 17,7 177 26,6 266 
Ιόντα F 0,61 6,1 0,03 0,3 
Θειικά αν. 60 600 47 470 

 
Το εύρος τιμών των παραμέτρων που αναλύθηκαν στα διαλύματα έκπλυσης των 
δειγμάτων οξειδωμένων στείρων (κωδ. 09/01-09/21), σύμφωνα με τη δοκιμή ΕΛΟΤ ΕΝ 
12457.02 σε σύγκριση με τα όρια της απόφασης 2003/33/ΕΚ δίνονται στον Πίνακα 6. 
 

Πίνακας 6: Εύρος τιμών εκπλυσιμότητας στοιχείων από τα δείγματα οξειδωμένων 
στείρων (κωδ. 09/01-09/21) με βάση τη δοκιμή ΕΛΟΤ ΕΝ 12457.02 – Σύγκριση με 

αντίστοιχα όρια 
 

Παράμετρος Εύρος τιμών Όρια για χώρους υγ. ταφής* 
pHτελ. 3,23-6,12  

Αδρανών Μη 
επικίνδ. Επικίνδ. Αγωγιμ.τελ. (μS/cm) 57,0-430  

Στοιχείο mg/l mg/kg mg/kg 
As <0,006-0,009 <0,06-0,09 0,5 2 25 
Ba <0,013-0,19 <0,13-1,9 20 100 300 
Cd <0,0002-0,003 <0,002-0,03 0,04 1 5 
Cr σύνολο <0,006 <0,06 0,5 10 70 
Cu <0,009-0,1 <0,09-1,0 2 50 100 
Hg <0,0005 <0,005 0,01 0,2 2 
Mo <0,0007 <0,007 0,5 10 30 
Ni <0,004-0,014 <0,04-0,14 0,4 10 40 
Pb <0,01-0,022 <0,1-0,22 0,5 10 50 
Sb <0,002 <0,02 0,06 0,7 5 
Se <0,003-0,0045 <0,03-0,045 0,1 0,5 7 
Zn <0,062 <0,62 4 50 200 
Ιόντα Cl 10,6-62,0 106-620 800 15000 25000 
Ιόντα F 0-0,61 0-6,1 10 150 500 
Θειικά ανιόντα 18-90 180-900 1000 20000 50000 

*Απόφαση 2003/33/ΕΚ 
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Με βάση τα αποτελέσματα, τα διαλύματα έκπλυσης των δειγμάτων οξειδωμένων στείρων 
με απιονισμένο νερό σε αναλογία υγρού:στερεού 10 l/kg είχαν pH: 3,23-6,12 και μικρή 
αγωγιμότητα 57-430 μS/cm. Το pH των διαλυμάτων έκπλυσης ήταν pH: 4,0-5,0 σε 11 από 
τα 20 εξεταζόμενα δείγματα και σε δύο δείγματα (κωδ. 09/11 και 09/13), το pH βρέθηκε 
pH<4,0. Σημειώνεται ότι με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, το δείγμα με κωδ. 09/13 (AD 
3611) προέρχεται από τη μεταβατική περιοχή μεταξύ οξειδωμένης και θειούχου φάσης και 
χαρακτηρίζεται από τάση παραγωγής οξύτητας [7]. Η συγκέντρωση των στοιχείων που 
αναλύθηκαν στα διαλύματα έκπλυσης της δοκιμής ΕΛΟΤ ΕΝ 12457.02 ήταν γενικά 
μικρότερη από το όριο ποσοτικοποίησης της μεθόδου και ικανοποιεί τα αυστηρά όρια 
εκπλυσιμότητας για την αποδοχή αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής αδρανών 
αποβλήτων. 

 
4.2 Δείγματα θειούχων στείρων 
 
Σε δύο δείγματα θειούχων στείρων πραγματοποιήθηκαν χημική ανάλυση και δοκιμές 
προσδιορισμού του δυναμικού παραγωγής οξύτητας. Η πρότυπη δοκιμή εκπλυσιμότητας 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12457.02 εφαρμόστηκε σε όλα τα δείγματα θειούχων στείρων (10 δείγματα). 
 
4.2.1 Χημική ανάλυση 

 
Η χημική ανάλυση των εξεταζόμενων δειγμάτων θειούχων στείρων δίνεται στον Πίνακα 7. 
 

Πίνακας 7: Χημική ανάλυση δειγμάτων θειούχων στείρων (ανάλυση σε mg/kg) 
 
Δείγμα Κωδικός As Cd Cu Fe Mn Pb Se Zn Αδιάλυτο 

υπόλειμμα (%) 
AD3945 09/31 240 1,8 20 26000 250 160 <35 <130 70,9 
AD1087 09/32 860 1,5 3200 29000 41 270 45 140 83,3 
 
4.2.2 Δυναμικό παραγωγής οξύτητας 
 
Τα αποτελέσματα των δοκιμών ΑΒΑ και NAG δίνονται στον Πίνακα 8.  

 
Πίνακας 8: Αποτελέσματα δοκιμών ΑΒΑ και NAG στα δείγματα θειούχων στείρων  

 

Δείγμα Κωδικός 

Δοκιμή ΑΒΑ Δοκιμή NAG 

S S(SO4
) Sθειούχο AP NP NNP pH 

πολφού 
NAG 
pH 

NAG  
(kg H2SO4/t) (%) kg CaCO3/t 

AD3945 09/31 3,24 2,01 1,23 38,44 -56,2 -94,6 2,00 1,95 58,1 
AD1087 09/32 2,97 0,70 2,27 70,98 -5,2 -76,1 2,63 2,29 24,7* 

*Πιθανή υποεκτίμηση της παραμέτρου, λόγω περιεκτικότητας σε Sθειούχο>1,5% και αυξημένης 
συγκέντρωσης Cu στο δείγμα (βλ. Πίνακα 7 και Πίνακα 9) 
 
Τα εξεταζόμενα δείγματα με κωδικό 09/31 και 09/32 έχουν περιεκτικότητα σε θείο με τη 
μορφή θειούχων ενώσεων 1,23% και 2,27% αντίστοιχα. Με βάση τη δοκιμή ΑΒΑ, τα 
δείγματα χαρακτηρίζονται από αρνητικές τιμές του δυναμικού εξουδετέρωσης, 
υποδεικνύοντας ότι παράγουν ενεργά οξύτητα. Η τιμή του καθαρού δυναμικού 
εξουδετέρωσης προσδιορίστηκε σε -94,6 kg CaCO3/t και -76,1 kg CaCO3/t για τα 
δείγματα με κωδικό 09/31 και 09/32 αντίστοιχα. Σε συμφωνία με τη δοκιμή ΑΒΑ, η 
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δοκιμή NAG έδειξε ότι τα εξεταζόμενα δείγματα θειούχων στείρων χαρακτηρίζονται από 
δυναμικό παραγωγής οξύτητας. Το pH πολφού των δειγμάτων ήταν όξινο (pH: 2,0 & 2,6). 
4.2.3 Δοκιμή εκπλυσιμότητας ΕΛΟΤ ΕΝ 12457.02 
 
Τα αποτελέσματα της χημικής ανάλυσης των διαλυμάτων έκπλυσης σύμφωνα με την 
δοκιμή ΕΛΟΤ ΕΝ 12457.02, δίνονται στον Πίνακα 9.  
 
Πίνακας 9: Αποτελέσματα της δοκιμής ΕΛΟΤ ΕΝ 12457.02 (L/S = 10 l/kg) στα δείγματα 

θειούχων στείρων 
 

Παράμετρος Δείγμα AD0194 
SL09/23/01 

Δείγμα AD0411 
SL09/24/01 & 02 

Δείγμα AD0428 
SL09/25/01 

pHτελ. 4,78 
 

3,55 
 

2,41 
 Αγωγιμ.τελ. 

(μS/cm) 107,6 283 1994 

Στοιχείο mg/l  mg/kg mg/l  mg/kg mg/l  mg/kg 
As <0,006 <0,06 0,007 0,07 0,11 1,1 
Ba 0,08 0,8 0,045 0,45 0,017 0,17 
Cd 0,006 0,06 0,021 0,21 0,07 0,7 
Cr σύνολο <0,006 <0,06 0,12 1,2 0,6 6 
Cu 0,07 0,7 0,36 3,6 18,9 189 
Hg <0,0005 <0,005 <0,0005 <0,005 <0,0005 <0,005 
Mo <0,0007 <0,007 <0,0007 <0,007 <0,0007 <0,007 
Ni 0,007 0,07 0,11 1,1 0,5 5 
Pb 0,37 3,7 1,8 18 0,04 0,4 
Sb <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,02 
Se <0,003 <0,03 0,003 0,03 0,02 0,2 
Zn 0,12 1,2 0,6 6 1,1 11 
Ιόντα Cl 17,7 177 22,2 222 8,9 89 
Ιόντα F 0,13 1,3 0,95 9,5 0,78 7,8 
Θειικά αν. 46 460 107 1070 895 8950 
 

Παράμετρος Δείγμα AD0542 
SL09/26/01 

Δείγμα AD0841 
SL09/27/01 

Δείγμα AD1058 
SL09/28/01 

pHτελ. 2,07 
 

2,12 
 

2,10 
 Αγωγιμ.τελ. 

(μS/cm) 7090 7540 4330 

Στοιχείο mg/l  mg/kg mg/l  mg/kg mg/l  mg/kg 
As 0,95 9,5 2,6 26 2,2 22 
Ba 0,07 0,7 <0,013 <0,13 <0,013 <0,13 
Cd 0,10 1,0 0,07 0,7 0,56 5,6 
Cr σύνολο 0,9 9 0,7 7 0,9 9 
Cu 2,8 28 2,5 25 0,009 0,09 
Hg <0,0005 <0,005 <0,0005 <0,005 <0,0005 <0,005 
Mo 0,005 0,05 0,008 0,08 0,11 1,1 
Ni 2,5 25 2,5 25 3,0 30 
Pb <0,01 <0,1 <0,01 <0,1 1,5 15 
Sb <0,002 <0,02 <0,002 <0,02 0,002 0,02 
Se <0,003 <0,03 <0,003 <0,03 0,49 4,9 
Zn 6 60 1,9 19 3,1 31 
Ιόντα Cl 26,6 266 70,9 709 26,6 266 
Ιόντα F* Δ.Π − Δ.Π − Δ.Π − 
Θειικά αν. 8060 80600 8980 89800 2830 28300 
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Πίνακας 9 (συνέχεια) 
 

Παράμετρος Δείγμα AD4129 
SL09/29/01 & 02 

Δείγμα AD4863 
SL09/30/01, 02 & 03 

pHτελ. 4,56 
 

2,30 
 Αγωγιμ.τελ. 

(μS/cm) 188 8100 

Στοιχείο mg/l  mg/kg mg/l  mg/kg 
As <0,006 <0,06 1,9 19 
Ba 0,037 0,37 0,021 0,21 
Cd 0,003 0,03 0,008 0,08 
Cr σύνολο <0,006 <0,06 0,7 7 
Cu <0,009 <0,09 53 530 
Hg <0,0005 <0,005 <0,0005 <0,005 
Mo <0,0007 <0,007 0,11 1,1 
Ni 0,010 0,10 0,9 9 
Pb <0,01 <0,1 0,011 0,11 
Sb <0,002 <0,02 0,003 0,03 
Se <0,003 <0,03 1,1 11 
Zn 0,07 0,7 0,7 7 
Ιόντα Cl 17,7 177 26,6 266 
Ιόντα F 0,19 1,9 Δ.Π − 
Θειικά αν. 40 400 10770 107700 

 
 

Παράμετρος Δείγμα AD3945 
SL09/31/01, 04 & 05 

Δείγμα AD1087 
SL09/32/01 

pHτελ. 2,44 
 

3,04 
 Αγωγιμ.τελ. 

(μS/cm) 5970 951 

Στοιχείο mg/l  mg/kg mg/l  mg/kg 
As 5,0 50 0,06 0,6 
Ba <0,013 <0,13 0,017 0,17 
Cd 0,14 1,4 0,031 0,31 
Cr σύνολο 2,1 21 0,23 2,3 
Cu 1,1 11 156 1560 
Hg <0,0005 <0,005 <0,0005 <0,005 
Mo 0,040 0,40 <0,0007 <0,007 
Ni 3,9 39 0,14 1,4 
Pb 0,4 4 <0,01 <0,10 
Sb <0,002 <0,02 0,004 0,04 
Se <0,003 <0,03 0,09 0,9 
Zn 1,9 19 0,4 4 
Ιόντα Cl 12,4 124 16 160 
Ιόντα F* Δ.Π − 0,77 7,7 
Θειικά αν. 5910 59100 470 4700 

*Κατά τη μέτρηση F- υπάρχουν παρεμβολές όταν η συγκέντρωση  SO4
2- είναι μεγαλύτερη από 200 mg/l 

Δ.Π: Δεν προσδιορίστηκε λόγω της αυξημένης παρουσίας θειικών στο διάλυμα. 
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Το εύρος τιμών των παραμέτρων που αναλύθηκαν στα διαλύματα έκπλυσης των 
δειγμάτων θειούχων στείρων (κωδ. 09/23-09/32), σύμφωνα με τη δοκιμή ΕΛΟΤ ΕΝ 
12457.02 δίνονται στον Πίνακα 10. 
Πίνακας 10: Εύρος τιμών εκπλυσιμότητας στοιχείων από τα δείγματα θειούχων στείρων 

(κωδ. 09/23-09/32) με βάση τη δοκιμή ΕΛΟΤ ΕΝ 12457.02 – Σύγκριση με αντίστοιχα 
όρια 

 
Παράμετρος Εύρος τιμών Όρια για χώρους υγ. ταφής* 
pHτελ. 2,07-4,78  

Αδρανών Μη 
επικίνδ. Επικίνδ. Αγωγιμ.τελ. (μS/cm) 108-8100  

Στοιχείο mg/l mg/kg mg/kg 
As <0,006-5 <0,06-50 0,5 2 25 
Ba <0,013-0,08 <0,13-0,8 20 100 300 
Cd 0,003-0,56 0,03-5,6 0,04 1 5 
Cr σύνολο <0,006-2,1 <0,06-21 0,5 10 70 
Cu <0,009-156 <0,09-1560 2 50 100 
Hg <0,0005 <0,005 0,01 0,2 2 
Mo <0,0007-0,11 <0,007-1,1 0,5 10 30 
Ni 0,007-3,9 0,07-39 0,4 10 40 
Pb <0,01-1,8 <0,1-18 0,5 10 50 
Sb <0,002-0,004 <0,02-0,04 0,06 0,7 5 
Se <0,003-1,1 <0,03-11 0,1 0,5 7 
Zn 0,07-6 0,7-60 4 50 200 
Ιόντα Cl 8,9-70,9 89-709 800 15000 25000 
Ιόντα F 0,13-0,95 1,3-9,5 10 150 500 
Θειικά ανιόντα 46-10770 460-107700 1000 20000 50000 

 *Απόφαση 2003/33/ΕΚ 
 
Με βάση τα αποτελέσματα, τα διαλύματα έκπλυσης των δειγμάτων θειούχων στείρων με 
απιονισμένο νερό σε αναλογία υγρού:στερεού 10 l/kg είχαν όξινο pH: 2,07-4,78 και 
αγωγιμότητα που κυμάνθηκε από 108 μS/cm έως 8100 μS/cm. Το χαμηλό pH και η υψηλή 
αγωγιμότητα των διαλυμάτων έκπλυσης συνοδεύτηκε από αυξημένη διαλυτοποίηση των 
εξεταζόμενων στοιχείων, σε σύγκριση με τα δείγματα οξειδωμένων στείρων. 
 
Τα 7 από τα 10 εξεταζόμενα δείγματα στείρων παρουσίασαν ιδιαίτερα αυξημένη 
εκπλυσιμότητα ως προς ένα ή περισσότερα από τα στοιχεία As, Cd, Cu, Se και τα θειικά 
ανιόντα και η συγκέντρωσή τους στα διαλύματα έκπλυσης υπερβαίνει τα όρια για την 
αποδοχή αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής επικίνδυνων αποβλήτων. Με βάση τα 
διαθέσιμα στοιχεία, τα δείγματα αυτά χαρακτηρίζονται από τάση παραγωγής οξύτητας [7]. 
Αυξημένη διαλυτοποίηση σε σύγκριση με τα όρια για τα μη επικίνδυνα απόβλητα 
παρατηρήθηκε επίσης για τα στοιχεία Cr, Ni, Pb και Zn. Με βάση τη δοκιμή ΕΛΟΤ ΕΝ 
12457.02, η εκπλυσιμότητα των εξεταζόμενων στοιχείων στο δείγμα 09/29 ήταν πολύ 
μικρή και ικανοποιεί τα όρια για τα αδρανή απόβλητα.  
 
4.3 Δείγματα μεταλλεύματος 
 
Στα δείγματα μεταλλεύματος πραγματοποιήθηκαν χημική ανάλυση, δοκιμές 
προσδιορισμού του δυναμικού παραγωγής οξύτητας καθώς και η πρότυπη δοκιμή 
εκπλυσιμότητας ΕΛΟΤ ΕΝ 12457.02. 
 
4.3.1 Χημική ανάλυση 
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Η χημική ανάλυση των εξεταζόμενων δειγμάτων μεταλλεύματος δίνεται στον Πίνακα 11. 
 
 
 

Πίνακας 11: Χημική ανάλυση δειγμάτων μεταλλεύματος (ανάλυση σε mg/kg) 
 
Δείγμα Κωδικός As Cd Cu Fe Mn Pb Se Zn Αδιάλυτο 

υπόλειμμα 
(%) 

AD5811 09/33 390 <0,1 9 14000 8 19 <35 <110 84,6 
AD4707 09/34 340 0,4 13 16000 50 980 <35 <110 80,4 
AD6656 09/35 220 0,4 63 5000 23 240 <35 <110 91,4 
AD5881 09/38 930 1,2 370 19000 50 1300 <35 <120 87,5 

 
4.3.2 Δυναμικό παραγωγής οξύτητας 
 
Τα αποτελέσματα της στατικής δοκιμής ΑΒΑ και της δοκιμής NAG για τα δείγματα 
μεταλλεύματος δίνονται στον Πίνακα 12.  

 
Πίνακας 12: Αποτελέσματα δοκιμών ΑΒΑ και NAG στα δείγματα μεταλλεύματος  

 

Δείγμα Κωδικός 

Δοκιμή ΑΒΑ Δοκιμή NAG 

S S(SO4
) Sθειούχο AP NP NNP pH 

πολφού 
NAG 
pH 

NAG  
(kg H2SO4/t) (%) kg CaCO3/t 

AD5811 09/33 0,31 0,19 0,12 3,65 -0,9 -4,5 3,96 5,77 0 
AD4707 09/34 0,95 0,71 0,24 7,39 -0,6 -8,0 4,19 5,32 0 
AD6656 09/35 0,36 0,29 0,08 2,47 -0,5 -3,0 5,04 5,27 0 
AD5881 09/38 0,57 0,38 0,19 5,80 0,8 -5,0 4,18 4,79 0 

 
Τα εξεταζόμενα δείγματα είχαν πολύ μικρή περιεκτικότητα σε θείο με τη μορφή θειούχων 
ενώσεων (0,08-0,24%). Με βάση τη δοκιμή ΑΒΑ, το δυναμικό εξουδετέρωσης των 
δειγμάτων ήταν μηδαμινό έως ελαφρά αρνητικό και έτσι η τιμή του καθαρού δυναμικού 
εξουδετέρωσης ήταν ελαφρά αρνητική (-4,5 έως -8,0 kg CaCO3/t). Σύμφωνα με τη δοκιμή 
NAG, τα δείγματα αυτά δεν έχουν τάση παραγωγής οξύτητας. Το pH πολφού των 
δειγμάτων βρέθηκε pH: 3,96-5,04. Με βάση τα παραπάνω, τα δείγματα μεταλλεύματος 
χαρακτηρίζονται από μικρή οξύτητα. Λαμβάνοντας υπόψη την πολύ μικρή περιεκτικότητα 
των δειγμάτων σε θείο με τη μορφή θειούχων ενώσεων καθώς και τα αποτελέσματα της 
δοκιμής NAG (NAGpH>4,5), το δυναμικό παραγωγής οξύτητας των δειγμάτων 
μεταλλεύματος χαρακτηρίζεται μηδαμινό. 
 
4.3.3 Δοκιμή εκπλυσιμότητας ΕΛΟΤ ΕΝ 12457.02 
 
Τα αποτελέσματα της χημικής ανάλυσης των διαλυμάτων έκπλυσης σύμφωνα με την 
δοκιμή ΕΛΟΤ ΕΝ 12457.02, δίνονται στον Πίνακα 13.  

 
Με βάση τα αποτελέσματα, τα διαλύματα έκπλυσης των δειγμάτων μεταλλεύματος με 
απιονισμένο νερό σε αναλογία υγρού:στερεού 10 l/kg είχαν pH: 4,50-4,96 και 
αγωγιμότητα που κυμάνθηκε από 80 μS/cm έως 132,5 μS/cm. Οι συγκεντρώσεις των 
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περισσότερων εξεταζόμενων στοιχείων στα διαλύματα έκπλυσης ήταν γενικά μικρότερες 
από το όριο ποσοτικοποίησης. Η εκπλυσιμότητα όλων των εξεταζόμενων στοιχείων για τα 
δείγματα 09/33 και 09/35 ήταν σε συμφωνία με τα κριτήρια για τα αδρανή απόβλητα. 
Αυξημένη διαλυτοποίηση Cu και Pb σε σύγκριση με τα όρια για τα αδρανή απόβλητα 
παρατηρήθηκε για το δείγμα 09/38, ενώ η εκπλυσιμότητα Pb για το δείγμα 09/34 
υπερβαίνει το όριο αποδοχής αποβλήτων για χώρο υγειονομικής ταφής μη επικίνδυνων 
αποβλήτων.  

 
Πίνακας 13: Αποτελέσματα της δοκιμής ΕΛΟΤ ΕΝ 12457.02 (L/S = 10 l/kg) στα 

δείγματα μεταλλεύματος (κωδ. 09/33-09/38) 
 

Παράμετρος Δείγμα AD5811 
SL09/33/01 

Δείγμα AD4707 
SL09/34/01 

Όρια για χώρους υγ. ταφής* 

pHτελ. 4,65  4,96  
Αδρανών Μη 

επικίνδ. Επικίνδ. Αγωγιμ.τελ. 
(μS/cm) 130,3 110,1 

Στοιχείο mg/l  mg/kg mg/l  mg/kg mg/kg 
As <0,006 <0,06 <0,006 <0,06 0,5 2 25 
Ba 0,07 0,7 0,09 0,9 20 100 300 
Cd <0,0002 <0,002 0,001 0,01 0,04 1 5 
Cr σύνολο <0,006 <0,06 <0,006 <0,06 0,5 10 70 
Cu <0,009 <0,09 <0,009 <0,09 2 50 100 
Hg <0,0005 <0,005 <0,0005 <0,005 0,01 0,2 2 
Mo <0,0007 <0,007 <0,0007 <0,007 0,5 10 30 
Ni <0,004 <0,04 0,008 0,08 0,4 10 40 
Pb <0,01 <0,1 1,7 17 0,5 10 50 
Sb <0,002 <0,02 <0,002 <0,02 0,06 0,7 5 
Se 0,006 0,06 <0,003 <0,03 0,1 0,5 7 
Zn <0,062 <0,62 <0,062 <0,62 4 50 200 
Ιόντα Cl 10,6 106 8,9 89 800 15000 25000 
Ιόντα F 0,18 1,8 0,26 2,6 10 150 500 
Θειικά αν. 72 720 30 300 1000 20000 50000 

 
Παράμετρος Δείγμα AD6656 

SL09/35/01 
Δείγμα AD5881 

SL09/38/01 
Όρια για χώρους υγ. ταφής* 

pHτελ. 4,90  4,50  
Αδρανών Μη 

επικίνδ. Επικίνδ. Αγωγιμ.τελ. 
(μS/cm) 80 132,5 

Στοιχείο mg/l  mg/kg mg/l  mg/kg mg/kg 
As 0,05 0,5 <0,006 <0,06 0,5 2 25 
Ba 0,09 0,9 0,08 0,8 20 100 300 
Cd <0,0002 <0,002 0,003 0,03 0,04 1 5 
Cr σύνολο <0,006 <0,06 <0,006 <0,06 0,5 10 70 
Cu 0,010 0,10 1,4 14 2 50 100 
Hg <0,0005 <0,005 <0,0005 <0,005 0,01 0,2 2 
Mo <0,0007 <0,007 <0,0007 <0,007 0,5 10 30 
Ni <0,004 <0,04 0,009 0,09 0,4 10 40 
Pb <0,01 <0,1 0,6 6 0,5 10 50 
Sb 0,004 0,04 <0,002 <0,02 0,06 0,7 5 
Se <0,003 <0,03 <0,003 <0,03 0,1 0,5 7 
Zn <0,062 <0,62 <0,062 <0,62 4 50 200 
Ιόντα Cl 8,9 89 7,1 71 800 15000 25000 
Ιόντα F 0,21 2,1 0,28 2,8 10 150 500 
Θειικά αν. 26 260 43 430 1000 20000 50000 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Τα αποτελέσματα των περιβαλλοντικών δοκιμών και αναλύσεων που πραγματοποιήθηκαν 
σε δείγματα οξειδωμένων και θειούχων στείρων και σε δείγματα μεταλλεύματος 
συνοψίζονται στον Πίνακα 14. 
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Πίνακας 14: Σύνοψη αποτελεσμάτων περιβαλλοντικών δοκιμών και αναλύσεων στα 
δείγματα μεταλλεύματος και στείρων (οξειδωμένων και θειούχων) 

 

Παράμετρος 
Δείγματα 

οξειδωμένων 
στείρων 

Δείγματα θειούχων 
στείρων 

Δείγματα μεταλλεύματος 

Χημική σύσταση − 

Για τα δύο εξεταζόμενα 
δείγματα 
 Sθειούχο: 1,23-2,27% 
 Fe: 2,6-2,9% 
 Πυριτικές ενώσεις: 71-

83%  
Ιχνοστοιχεία 
 As: 240-860 mg/kg 
 Cu: 20-3200 mg/kg 
 Pb: 160-270 mg/kg 

 Sθειούχο: 0,08-0,24% 
 Fe: 0,5-1,9% 
 Πυριτικές ενώσεις: 80-

91% 
Ιχνοστοιχεία 
 As: 220-930 mg/kg 
 Cu: 9-370 mg/kg 
 Pb: 19-1300 mg/kg 

Δοκιμή ΑΒΑ /  
Δοκιμή NAG 
 

− 
Τα δύο εξεταζόμενα 

δείγματα παράγουν ενεργά 
οξύτητα  

Μηδαμινό δυναμικό 
παραγωγής οξύτητας 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12457-02  

 pH: 3,23-6,12 
 Εκπλυσιμότητα 

όλων των εξεταζό-
μενων στοιχείων 
As, Ba, Cd, Cr, Cu, 
Hg, Mo, Ni, Pb, 
Sb, Se, Zn, Cl-, F-, 
SO4 < όρια 
αποδοχής σε 
ΧΥΤΑ αδρανών 
αποβλήτων 

Για 10 εξεταζόμενα 
δείγματα 
 pH: 2,07-4,78 
 Εκπλυσιμότητα As, Cd, 

Cu, Se, SO4 έως και > 
όρια για ΧΥΤΑ 
επικίνδυνων αποβλήτων 
 Cr, Ni, Pb, Zn έως και > 

όρια για ΧΥΤΑ μη 
επικίνδυνων αποβλήτων 
 Mo έως και > όριο για 

ΧΥΤΑ αδρανών 
 Ba, Hg, Sb, Cl-, F- < 

όρια αποδοχής σε 
ΧΥΤΑ αδρανών 
αποβλήτων 

  pH: 4,50-4,96 
 Pb > όρια αποδοχής σε 

ΧΥΤΑ μη επικίνδυνων 
αποβλήτων για ένα από 
τα 4 δείγματα  
 Cu, Pb > όρια αποδοχής 

για  ΧΥΤΑ αδρανών για 
ένα από τα 4 δείγματα 
 As, Ba, Cd, Cr, Hg, Mo, 

Ni, Sb, Se, Zn, Cl-, F-, 
SO4 < όρια αποδοχής σε 
ΧΥΤΑ αδρανών 
αποβλήτων σε όλα τα 
δείγματα 

 
 

Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης Επιστημονικός Υπεύθυνος 

 
Ευαγγελία Μυλωνά 

Μηχ. Μεταλλείων Μεταλλουργός 

 
Ιωάννης Πασπαλιάρης 

Καθηγητής ΕΜΠ 
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Ι.1 Χημική ανάλυση 
 

Πίνακας Ι-1: Χημική ανάλυση δείγματος θειούχων στείρων, κωδ. 09/31 (% κ.β.) 
 

Κωδικός 
Στοιχείο 

SL09/31/02 SL09/31/03 Μέση τιμή 
Δείγμα α Δείγμα β  

S 3,23 3,25 3,24 
S(SO4) 2,00 2,01 2,01 
Fe 2,6 2,6 2,6 
As  0,024 0,024 0,024 
Mn 0,024 0,025 0,025 
Pb  0,017 0,016 0,016 
Cd  (mg/kg) 1,9 1,7 1,8 
Cu (mg/kg) 18 23 20 
Se (mg/kg) <35 <35 <35 
Zn (mg/kg) <130 <130 <130 
Αδιάλυτο υπόλειμμα 71,7 70,1 70,9 

 
 

Πίνακας Ι-2: Χημική ανάλυση δείγματος θειούχων στείρων, κωδ. 09/32 (% κ.β.) 
 

Κωδικός 
Στοιχείο 

SL09/32/02 SL09/32/03 Μέση τιμή 
Δείγμα α Δείγμα β  

S 2,98 2,97 2,97 
S(SO4) 0,66 0,74 0,70 
Fe 2,9 2,9 2,9 
As  0,085 0,086 0,086 
Cu  0,32 0,32 0,32 
Pb  0,027 0,027 0,027 
Cd  (mg/kg) 1,5 1,5 1,5 
Mn (mg/kg) 41 40 41 
Se (mg/kg) 46 45 45 
Zn (mg/kg) 150 130 140 
Αδιάλυτο υπόλειμμα 83,3 83,3 83,3 

 
 

Πίνακας Ι-3: Χημική ανάλυση δείγματος μεταλλεύματος, κωδ. 09/33 (% κ.β.) 
 

Κωδικός 
Στοιχείο 

SL09/33/02 SL09/33/03 Μέση τιμή 
Δείγμα α Δείγμα β  

S 0,31 0,31 0,31 
S(SO4) 0,17 0,21 0,19 
Fe 1,4 1,4 1,4 
As  0,039 0,039 0,039 
Cd  (mg/kg) <0,1 <0,1 <0,1 
Cu (mg/kg) 9 8 9 
Mn (mg/kg) 7 8 8 
Pb (mg/kg) 17 21 19 
Se (mg/kg) <35 <35 <35 
Zn (mg/kg) <110 <110 <110 
Αδιάλυτο υπόλειμμα 85,3 83,8 84,6 
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Πίνακας Ι-4: Χημική ανάλυση δείγματος μεταλλεύματος, κωδ. 09/34 (% κ.β.) 
 

Κωδικός 
Στοιχείο 

SL09/34/02 SL09/34/03 Μέση τιμή 
Δείγμα α Δείγμα β  

S 0,95 0,94 0,95 
S(SO4) 0,69 0,73 0,71 
Fe 1,6 1,6 1,6 
As  0,034 0,033 0,034 
Pb  0,098 0,098 0,098 
Cd  (mg/kg) 0,4 0,4 0,4 
Cu (mg/kg) 13 14 13 
Mn (mg/kg) 49 51 50 
Se (mg/kg) <35 <35 <35 
Zn (mg/kg) <110 <110 <110 
Αδιάλυτο υπόλειμμα 80,4 80,4 80,4 

 
 

Πίνακας Ι-5: Χημική ανάλυση δείγματος μεταλλεύματος, κωδ. 09/35 (% κ.β.) 
 

Κωδικός 
Στοιχείο 

SL09/35/02 SL09/35/03 Μέση τιμή 
Δείγμα α Δείγμα β  

S 0,36 0,37 0,36 
S(SO4) 0,27 0,30 0,29 
Fe 0,5 0,5 0,5 
As  0,022 0,022 0,022 
Pb  0,024 0,024 0,024 
Cd  (mg/kg) 0,4 0,4 0,4 
Cu (mg/kg) 62 64 63 
Mn (mg/kg) 23 23 23 
Se (mg/kg) <35 <35 <35 
Zn (mg/kg) <110 <110 <110 
Αδιάλυτο υπόλειμμα 91,3 91,6 91,4 

 
 

Πίνακας Ι-6: Χημική ανάλυση δείγματος μεταλλεύματος, κωδ. 09/38 (% κ.β.) 
 

Κωδικός 
Στοιχείο 

SL09/38/02 SL09/38/03 Μέση τιμή 
Δείγμα α Δείγμα β  

S 0,56 0,58 0,57 
S(SO4) 0,35 0,41 0,38 
Fe 1,9 1,9 1,9 
As  0,094 0,093 0,093 
Cu  0,037 0,037 0,037 
Pb  0,14 0,13 0,13 
Cd  (mg/kg) 1,2 1,2 1,2 
Mn (mg/kg) 51 49 50 
Se (mg/kg) <35 <35 <35 
Zn (mg/kg) <120 <120 <120 
Αδιάλυτο υπόλειμμα 87,2 87,9 87,5 
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Ι-2 Δοκιμή ABA 
 
 

Πίνακας Ι-7: Προσδιορισμός δυναμικού εξουδετέρωσης δείγματος θειούχων στείρων 
κωδ. 09/31 (prEN 15875) 

 
Δείγμα α β 

Ξηρό βάρος (g) 1,92 1,92 
Κανονικότητα HCl (N) 1 1 

pH πριν την προσθήκη οξέος 3,39 3,38 
Όγκος HCl (ml) 0,5 0,5 

pH μετά την προσθήκη οξέος 2,28 2,29 
Κανονικότητα NaOH (N) 0,1 0,5 

Όγκος κατανάλωσης NaOH (ml) 26,7 5,3 
NP (kg CaCO3/t) -56,5 -55,9 

Μέση τιμή NP (kg CaCO3/t) -56,2 
 
 

Πίνακας Ι-8: Προσδιορισμός δυναμικού εξουδετέρωσης δείγματος θειούχων στείρων  
κωδ. 09/32 (prEN 15875) 

 
Δείγμα α β 

Ξηρό βάρος (g) 1,99 1,99 
Κανονικότητα HCl (N) 1 1 

pH πριν την προσθήκη οξέος 4,25 4,27 
Όγκος HCl (ml) 0,5 0,5 

pH μετά την προσθήκη οξέος 2,48 2,47 
Κανονικότητα NaOH (N) 0,5 0,1 

Όγκος κατανάλωσης NaOH (ml) 1,4 7,1 
NP (kg CaCO3/t) -5,0 -5,3 

Μέση τιμή NP (kg CaCO3/t) -5,2 
 
 

Πίνακας Ι-9: Προσδιορισμός δυναμικού εξουδετέρωσης δείγματος μεταλλεύματος 
κωδ. 09/33 (prEN 15875) 

 
Δείγμα α β 

Ξηρό βάρος (g) 2,00 2,00 
Κανονικότητα HCl (N) 1 1 

pH πριν την προσθήκη οξέος 5,68 5,74 
Όγκος HCl (ml) 0,5 0,5 

pH μετά την προσθήκη οξέος 2,47 2,45 
Κανονικότητα NaOH (N) 0,1 0,1 

Όγκος κατανάλωσης NaOH (ml) 5,3 5,4 
NP (kg CaCO3/t) -0,8 -1,0 

Μέση τιμή NP (kg CaCO3/t) -0,9 
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Πίνακας Ι-10: Προσδιορισμός δυναμικού εξουδετέρωσης δείγματος μεταλλεύματος 

κωδ. 09/34 (prEN 15875) 
 

Δείγμα α β 
Ξηρό βάρος (g) 1,99 2,00 

Κανονικότητα HCl (N) 1 1 
pH πριν την προσθήκη οξέος 5,72 5,76 

Όγκος HCl (ml) 0,5 0,5 
pH μετά την προσθήκη οξέος 2,49 2,48 

Κανονικότητα NaOH (N) 0,1 0,1 
Όγκος κατανάλωσης NaOH (ml) 5,2 5,3 

NP (kg CaCO3/t) -0,5 -0,8 
Μέση τιμή NP (kg CaCO3/t) -0,6 

 
 

Πίνακας Ι-11: Προσδιορισμός δυναμικού εξουδετέρωσης δείγματος μεταλλεύματος 
κωδ. 09/35 (prEN 15875) 

 
Δείγμα α β 

Ξηρό βάρος (g) 2,00 2,00 
Κανονικότητα HCl (N) 1 1 

pH πριν την προσθήκη οξέος 6,32 6,37 
Όγκος HCl (ml) 0,5 0,5 

pH μετά την προσθήκη οξέος 2,26 2,25 
Κανονικότητα NaOH (N) 0,1 0,1 

Όγκος κατανάλωσης NaOH (ml) 5,2 5,2 
NP (kg CaCO3/t) -0,5 -0,5 

Μέση τιμή NP (kg CaCO3/t) -0,5 
 
 

Πίνακας Ι-12: Προσδιορισμός δυναμικού εξουδετέρωσης δείγματος μεταλλεύματος 
κωδ. 09/38 (prEN 15875) 

 
Δείγμα α β 

Ξηρό βάρος (g) 1,98 1,98 
Κανονικότητα HCl (N) 1 1 

pH πριν την προσθήκη οξέος 6,37 6,48 
Όγκος HCl (ml) 0,5 0,5 

pH μετά την προσθήκη οξέος 2,48 2,47 
Κανονικότητα NaOH (N) 0,1 0,1 

Όγκος κατανάλωσης NaOH (ml) 4,7 4,7 
NP (kg CaCO3/t) 0,8 0,8 

Μέση τιμή NP (kg CaCO3/t) 0,8 
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Ι-3 Δοκιμή NAG 

 
Πίνακας Ι-13: Αποτελέσματα δοκιμής NAG (Net Acid Generation test) 

 
Κωδ. 

δείγματος 
Ξηρό βάρος 

(g) NAG pH Κανονικότητα 
NaOH (N) 

Όγκος κατανάλωσης 
NaOH (ml) 

NAG 
(kg H2SO4/t) 

09/31 2,40 1,95 0,5 5,7 58,1 
09/32 2,48 2,29 0,5 2,5 24,7 
09/33 2,49 5,77 − − − 
09/34 2,49 5,32 − − − 
09/35 2,49 5,27 − − − 
09/38 2,48 4,79 − − − 
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