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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας 
∆/νση ∆ιοίκησης 
Τµήµα Συλλογικών Οργάνων 
Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής 

Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-17   
Ταχ.κωδ. :117 43 Αθήνα  
Τηλ :  213 2063532, 213 2063775 
 
Συνεδρίαση 21η 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 222/2011  
 

 Στην Αθήνα, σήµερα 26/07/2011 ηµέρα Τρίτη και ώρα 15.00 
συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο 
του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (Αναστάσεως 2 και 
Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’ αριθµ. οικ.65158/20-07-2011 
προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράµπελα Κωνσταντίνου, που 
κοινοποιήθηκε νόµιµα την 20/07/2011. 
 
 

Θέµα  11ο 
Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την 
εκµετάλλευση και αποκατάσταση του λατοµείου αδρανών από την 
«ΑΓΓΕΛΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Α.Ε.» στη θέση ‘Γούβα – Μπατσί’ στη 
Νήσο Σαλαµίνα µετά τροποποίησης λόγω µεταβίβασης σε νέο φορέα και 
µεταβολής των χαρακτηριστικών των εργασιών της. 
 
Παρόντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κος Σγουρός Ιωάννης. 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Παπαδηµητρίου – Τσάτσου Άννα, 
Μανιάτης Κων/νος, Παπαντωνίου Κων/νος, Κατσικάρης ∆ηµήτριος. 
 
Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Καράµπελας Κωνσταντίνος 
Η Γραµµατέας του Π.Σ. κ. Πιπιλή Αικατερίνη 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελόπουλος Παναγιώτης,  Αδαµόπουλος Κων/νος,  Αδαµοπούλου 
Μαρίνα, Αθανασιάδης Λεωνίδας, Αθανασόπουλος Κων/νος, Αλεβίζος 
Περικλής, Αµανατίδης Νικόλαος, Αναγνώστου Αικατερίνη, Ανδρουλακάκης 
Νικόλαος, Αξαρλής Ιωάννης, Αρσένης Γεώργιος, Αυγερινός Αθανάσιος, 
Βασιλάκης Μιχαήλ, Βασιλάκου Λιλίκα, Βιδάλη Μαρία, Βλάχος Ιωάννης, 
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Βουδούρης Παναγιώτης,  Βουράκης Μιχαήλ-Άγγελος, Βούτσης Νικόλαος, 
Γάκης Αντώνιος, Γαλανός Νικόλαος, Γιαννακάκης Αντώνιος, Γιαννακάκος 
Βασίλειος, Γιαννικάκης Θεµιστοκλής, Γιοµπαζολιάς Γεράσιµος, Γκούµας 
Ιωάννης, ∆αµάσκος Χαράλαµπος, ∆ηµαράς Γεώργιος, ∆ηµαράς Ιωάννης,  
∆ηµόπουλος Ιωάννης, ∆ιάκος Κων/νος, Επιτροπάκης Εµµανουήλ, Ζαννιάς 
Αναστάσιος, Ζαφειρίου Ελένη, Ζερβάκη Ηρώ, Ηλίας Ιωάννης, Καληώρας 
Αθανάσιος, Καµµένος Γεώργιος, Καπάταης Χρήστος, Καραΐνδρου Θάλεια, 
Καραµανλή Άννα, Καστρινάκης Γεώργιος, Κόκκαλης Βασίλειος, 
Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Κολοβού Ελένη, Κουρή - Συµβουλάκη 
Στυλιανή, Κυπραίος ∆ηµήτριος, Κωνσταντάκου Μερόπη, Λιόσης Άγγελος, 
Λούσκος Παναγιώτης, Μαΐστρος Παναγιώτης,  Μανιάτης Καλλικράτης, 
Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντσιώκα Αλεξάνδρα, Μαργαρίτης Γεώργιος, 
Μαριδάκης Στυλιανός, Μαρούλη Μαρία - Χρυσούλα, Ματαράγκας Γεώργιος, 
Μηταράκης Παναγιώτης, Μπαλού Αλεξάνδρα,  Μπαρούτας ∆ηµοσθένης, 
Μπάστας Κων/νος, Μπενέτος Ιωάννης, Μπένος Ηλίας, Παναγούλης 
Ευστάθιος, Παφίλης Αθανάσιος, Πολυζωγόπουλος Ανδρέας, Προµπονάς 
Ιάκωβος, Ροκοφύλλου Άννα, Σαµόλης Αλέξανδρος, Σµέρος Γεώργιος, 
Σπονδυλίδης Αθανάσιος, Σπυρίδων Σπυρίδων, Τσιρίδης Γεώργιος, Χολέβα 
Μαρία. 
 
Απόντες: 
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Καρακλιούµη Μαρία, Κισκήρα Χρυσάνθη, 
Χρήστου Στέφανος, Σ. ∆ήµου. 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αθανασίου Αθανάσιος, Αναγνωστοπούλου 
Μαργαρίτα, Αφεντούλη ∆έσποινα, Βαρελάς ∆ηµήτριος, Βαρεµένος 
Γεώργιος, Γεωργιάδης Σπυρίδων – Άδωνις, Γούδης Χρήστος, Ερµίδου 
Γεωργία, Ζαφειρόπουλος Γρηγόριος, Κανελλάκης Κων/νος, Καραθάνος 
Χαράλαµπος, Καψής Κων/νος, Κικίλιας Βασίλειος, Κουρούσης Χρήστος, 
Λυµπέρη Ελένη - Κων/να, Μαρούγκα Ασπασία, Μεθυµάκη Άννα, Μανώλης 
Ιωάννης, Τσουκαλάς ∆ηµήτριος, Φλούδα Γεωργία, Φουντάς Γεώργιος, 
Χάγιος Άγγελος, Ψαριανός Γρηγόριος. 
 
 
Χρέη υπηρεσιακής γραµµατέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας 
Αττικής κ. Σκληβανίτη Ελένη. 

 

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Αττικής κ. Κων/νος Καράµπελας δίνει το λόγο στον 
Περιφερειακό Σύµβουλο κ. Ι. Προµπονά, ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη του 
Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής σχετικά µε την εισήγηση του Τµήµατος 
Περιβάλλοντος της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού της 
Περιφέρειας Αττικής, που έχει ως  εξής: 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/τ.Α/16.10.1986) για την προστασία του 
περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010 (ΦΕΚ Α΄ 
91/25.04.2002). 
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2. Την ΚΥΑ 69269/5387/25-10-90 (ΦΕΚ 678/Β) «Κατάταξη έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο ΜΠΕ και λοιπές συναφείς 
διατάξεις», σύµφωνα µε το Ν.1650/86. 

3. Την ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022Β/05-08-2002) «Κατάταξη 
δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύµφωνα 
µε το Ν.1650/1986».  

4. Την ΚΥΑ 11014/703/Φ104 (ΦΕΚ 332/Β/20-03-2003) «∆ιαδικασία 
Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης και Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων». 

5. Την ΚΥΑ 37111/2021/26.9.03 (ΦΕΚ 1391/Β/29.9.03) «περί 
καθορισµού τρόπου ενηµέρωσης και συµµετοχής του κοινού κατά την 
Ε.Π.Ο.». 

6. Το µε ΑΠ:Φ.4363/5607/21-07-10/02-03-2011 διαβιβαστικό της 
∆/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού/ Τµήµα Α της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής (ΑΠ:12532/02-03-2011 ∆/νσής µας) 
µετά συνοδευτικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων µε ηµεροµηνία 
Ιούλιος 2010 και αιτήσεως πολιτών µε ΑΠ:246/14-02-2011 Γραφείου 
Περιφερειάρχη/ Περιφέρειας Αττικής. 

7. Την µε ηµεροµηνία ‘Ιούλιος 2010’ Μελέτη Επιπτώσεων και 
Αποκατάστασης Περιβάλλοντος για την εκµετάλλευση του λατοµείου 
αδρανών υλικών µε συνοδά έργα στη λατοµική ζώνη «Γούβα-Μπατσί» 
∆.Σαλαµίνας από την «Αγγέλου Λατοµεία Σαλαµίνας ΑΕ» 95 σελίδων µε 
συνηµµένα έγγραφα και επισυναπτόµενους χάρτες και σχέδια:  

o χάρτης προσανατολισµού και ζωνών ευαισθησίας σε κλίµακα 
1:50.000, Ιούνιος 2010,  

o τοπογραφικό διάγραµµα λατοµικού χώρου µε την παρούσα 
κατάσταση, µετά διαγράµµατος καλύψεως και αποτύπωσης των 
εγκαταστάσεων σε κλίµακα 1:1.000, Ιούνιος 2010 

o χάρτης χρήσεων γης σε κλίµακα 1:5.000, Ιούνιος 2010 
o γεωλογικός χάρτης περιοχής σε κλίµακα 1:1.000 
o χάρτης αναγλύφου και κλίσεων της ευρύτερης περιοχής σε κάτοψη 
o χάρτης τελικής εκµετάλλευσης σε κλίµακα 1:1.000, Ιούνιος 2010 
o χάρτης φυτεύσεων και αποκατάστασης των βαθµίδων Β100 έως Β60 

σε κλίµακα 1:1.000, Ιούνιος 2010 
o  α) όψη Η/Μ εγκατάστασης σε κλίµακα 1:200, Ιούλιος 2010 
  β) κάτοψη Η/Μ εγκατάστασης και διάταξη µηχανηµάτων σε κλίµακα 

1:200, Ιούλιος 2010 
o διάγραµµα ροής Η/Μ εγκαταστάσεων, Ιούλιος 2010 
o χάρτης προτεινόµενων φυτεύσεων και αποκατάστασης 

προγενέστερης εξορυκτικής δραστηριότητας µε αποτύπωση της 
επιπρόσθετης έκτασης για αποκατάσταση 

o τοµή Α-Α΄ λατοµικών χώρων Α και Β χάρτη Νο 6 µε αποτύπωση της 
υπάρχουσας (Ιούνιος 2010) και της τελικής κατάστασης χωρίς µεταβολή των 
ορίων σε κλίµακα 1:2.500 

o τµήµα της ως άνω τοµής Α-Α΄ µετά την µεταβολή των ορίων σε 
κλίµακα 1:2.000 

8. Τη µε ΑΠ:24887/14-04-2011 αίτηση προς την Περιφέρεια Αττικής 
∆/νση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας των κκ Αλεξάνδρου Πάλλα κλπ µέσω 
της ∆ρ.Απόστολος Παπακωνσταντίνου και Συνεργάτες ∆ικηγορικό Γραφείο 
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17 σελ. µε διατύπωση ενστάσεων επί της εγκρίσεως της Περιβαλλοντικής 
Μελέτης και µετά συνηµµένων εγγράφων και τριών τοπογραφικών 
διαγραµµάτων της λατοµικής περιοχής του θέµατος µε αρίθµηση ΣΥΝ3, 
ΣΥΝ4 και ΣΥΝ5. 

9. Τη µε ΑΠ:32718/13-05-2011 ∆/νσης Περιβάλλοντος κατάθεση 
εγγράφων του κου Πάλλα Αλέξανδρου µε συνηµµένα την µε ΑΠ:2567/06-09-
2010 αίτηση προς το Τµήµα Περιβάλλοντος ΠΕ Πειραιά και τη µε 
ΑΠ:163/09/06-05-2009 Απόφαση Επιβολής προστίµου του Νοµάρχη Πειραιά 

10. Το µε ΑΠ:οικ.28166/28-04-2011 έγγραφο ∆/νσής µας πρόσκλησης 
υποβολής συµπληρωµατικών στοιχείων και η µε ΑΠ:οικ.28176/28-04-2011 
αίτηση της Υπηρεσίας µας προς το Περιφερειακό συµβούλιο 

11. Το µε ΑΠ:32622/13-05-2011 διαβιβαστικό της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος του ∆ήµου Σαλαµίνας µετά συνοδευτικών εγγράφων  

12. Τη µε ΑΠ:54710/30-06-2011 επιστολή των εργαζοµένων στην 
επιχείρηση «Αγγέλου Λατοµεία Σαλαµίνας Α.Ε.» προς το Γενικό Γραµµατέα 
Περιφέρειας µε θέµα Ενηµέρωση – Καταγγελία 

13. Τα µε αριθµ 9560/25-01-1989 και µε αριθµ 10520/ 06-04-1990 
µισθωτήρια συµβόλαια για το λατοµικό χώρο Β έκτασης 81,4 στρ υπό των 
ορίων Α(4135 25905), Θ(3640 25795), Ε(3640 26070), Ζ(3912,5 26070), 
Η(3912,5 25987,5) και το λατοµικό χώρο Α έκτασης 95,80 στρ υπό των 
ορίων Α(4135 25905), Β(4135 25765,5), Γ(4365 25567,5), ∆(3640 25675), 
Θ(3640 25795) 

14. Το ΦΕΚ 601/19-09-1986 της απόφασης καθορισµού της λατοµικής 
περιοχής αδρανών υλικών στη θέση Γούβα – Μπατσί 

15. Τη µε ΑΠ:∆10/Β/Φ1.9/9614/2920/03-06-2004 ∆/νσης Λατοµείων 
Μαρµάρων και Αδρανών Υλικών Υπουργείου Ανάπτυξης έγκριση τεχνικής 
µελέτης εκµετάλλευσης λατοµείου αδρανών υλικών έκτασης 177,278 στρ 

16. Τη ΚΥΑ µε ΑΠ:οικ110730/4460/15-11-2004 µε θέµα την έγκριση 
Περιβαλλοντικών Όρων για την εκµετάλλευση του λατοµείου αδρανών 
υλικών από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ Ε.Π.Ε. σε χώρο έκτασης 
177.278 τµ 

17. Το µε ΑΠ:οικ.90368/1423/30-03-2006 ∆/νσης Προστασίας ∆ασών 
και Φυσικού Περιβάλλοντος / Τµήµα Β/ Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
έγγραφο µε θέµα την έγκριση επέµβασης σε δηµόσια έκταση δασικού 
χαρακτήρα ευρισκοµένης εντός λατοµικής περιοχής αδρανών υλικών στη 
θέση Γούβα-Μπατσί του ∆ήµου Σαλαµίνας 

18. Τη µε ΑΠ:9774/6301/09-03-2009 Γ.Γ. Περιφέρειας απόφαση 
παράτασης µίσθωσης χώρων αδρανών υλικών 

19. Τη µε ΑΠ:ΠΕΧΩ/Φ409/1037/09/18-05-2009 απόφαση του Γ.Γ. 
Περιφέρειας µε θέµα την τροποποίηση της µε αριθµ. 110730/4460/15-11-
2004 ΚΥΑ έγκρισης ΠΟ ως προς την επωνυµία του φορέα και συµπλήρωση 
ως προς τη λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων επεξεργασίας αδρανών 
υλικών (σπαστηροτριβείου) εκτός της λατοµικής περιοχής 

20. Τα µε ΑΠ: 3608/22-07-2008 και  οικ.4359/22-07-2008 έγγραφα 
απόφασης και επικύρωσης καθορισµού οριογραµµών του ρέµατος στα 
Βόρεια όρια του λατοµείου  

21. Τη µε ΑΠ:Β6245/Φ33.3/7-9-2009 ∆/νση Ανάπτυξης Νοµ Πειραιά 
απόφαση χορήγησης άδειας εγκατάστασης (µετεγκατάστασης) των 
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µηχανολογικών εγκαταστάσεων θραύσης, λειοτρίβησης και ταξινόµησης 
αδρανών υλικών µε προσθήκη νέου εξοπλισµού εντός της λατοµικής 
περιοχής αδρανών υλικών και η µε ΑΠ:Β2855/Φ33.3/02-07-2010 ∆/νσης 
Ανάπτυξης Νοµ Πειραιά απόφαση παράτασης της ισχύος της προηγούµενης 
απόφασης  

22. Τη µε αριθµ:31/2009 Απόφαση του Νοµ Συµβουλίου Πειραιά µε 
θέµα τη γνωµοδότηση για την παράταση λειτουργίας του λατοµείου του 
θέµατος µετά συνηµµένης εισήγησης της ∆/νσης Ανάπτυξης και λοιπών 
εγγράφων 

23. Το µε ΑΠ: ΕΜΝΕ/Φ11.3.5Ψ/1/1433/04-05-2009 έγγραφο της 
Επιθεώρησης Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος µε θέµα τη λήψη µέτρων 
ασφαλείας στους χώρους του λατοµείου στη θέση Γούβα – Μπατσί 

24. Τις µε ΑΠ:3255/27-11-2009/30-04-2010 και 3256/27-11-2009/30-
04-2010 ∆/νσης Υδάτων αποφάσεις Γ.Γ. Περιφέρειας χορήγησης άδειας 
χρήσης νερού από υπάρχουσες Βιοµηχανικές (Γ12)  και (Γ13) γεωτρήσεις 
εντός του χώρου 

25. Τη µε ΑΠ:Φ33.3/Β682/20-04-2001 ∆/νσης Βιοµηχανίας & Ορυκτού 
Πλούτου ΝΑ Πειραιά χορήγηση άδεις λειτουργίας για την αποθήκη 
εκρηκτικών υλικών και την αποθήκη καψυλλίων 

26. Τη µε ΑΠ:Β3761/Φ33.3/13-08-2010 ∆/νσης Ανάπτυξης Νοµ Πειραιά 
απόφαση χορήγησης άδειας λειτουργίας (ανανέωση) αποθήκης εκρηκτικών 
υλών και αποθήκης καψυλλίων εντός του λατοµείου αδρανών υλικών  

27. Τη µε ΑΠ:1020/560254/Γ/2-α Ελληνικής Αστυνοµίας Άδεια Αγοράς – 
Μεταφοράς – Κατανάλωσης εκρηκτικών υλών 

28. Τις από 03-12-2010, 14-12-2010 και 25-11-2010 αιτήσεις των 
εκµεταλλευτών της δραστηριότητας προς την Πρωτοβάθµια Επιτροπή 
Επιλύσεως ∆ασικών Αµφισβητήσεων Ν.Πειραιά, το ΥΠΕΚΑ και τη 
Περιφέρεια Αττικής Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση για την άρση της απόφασης 
αναδάσωσης και της έγκρισης επέµβασης στο σύνολο της λατοµικής 
περιοχής 

29. Το µε ΑΠ:1306/09-05-2011 έγγραφο της ∆/νσης ∆ασών Πειραιά 
∆ασαρχείου Πειραιά µε θέµα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και 
Αποκατάστασης για το λατοµείο αδρανών υλικών στη θέση «Γούβα-Μπατσί» 
µετά συνηµµένου χάρτη αποτυπώσεως της υφισταµένης κατάστασης 

30. Το µε ΑΠ:3837/21-02-2011 ∆/νσης Περιβάλλοντος/ ∆ήµου 
Σαλαµίνας (ΑΠ:32622/13-05-2011 ∆/νσής µας) αποσταλέν στην Υπηρεσίας 
µας έγγραφο µετά το µε ΑΠ:οικ.23537/340/11/29-04-2011 του Τµήµατος 
Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας της ΠΕ Πειραιώς και Νήσων και των µε 
ΑΠ:2118/29-04-2011, 5946/21-10-2010, 660/05-02-2010 και 3135/02-06-
2010 συνοδευτικών εγγράφων της ∆/νσης ∆ασών ∆ασαρχείου Πειραιά. 

31. Το µε ΑΠ:ΕΜΝΕ/Φ11.3.5Ψ/2790/14-06-2011 (ΑΠ:50568/21-06-
2011 ∆/νσής µας) της Επιθεώρησης Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος του 
ΥΠΕΚΑ έγγραφο µε θέµα γνωµοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικής 
Αποκατάστασης 

32. Το µε ΑΠ:23858/12-04-2011 έγγραφο Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας Περιφέρειας Αττικής (ΑΠ:25157/15-04-2011 ∆/νσής µας) µε 
συνηµµένο το από 6-4-2011 απόσπασµα της 13ης Τακτικής Συνεδρίασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου της ∆/νσης ∆ασικών Υπηρεσιών του Τµήµατος 
∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Σαλαµίνας µε θέµα τη γνωµοδότηση επί 
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της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αποκατάστασης για το 
λατοµείο αδρανών υλικών στη θέση «Γούβα-Μπατσί» 

33. Τη µε ΑΠ:30529/05-05-2011 ∆/νσής µας υποβολή 
συµπληρωµατικών στοιχείων της εκµεταλλεύτριας εταιρείας µετά 
συνηµµένων: την υποβληθείσα πρόοδο εργασιών αποκατάστασης στην 
Λατοµική Περιοχή προς τη ∆/νση ∆ασών/ ∆ασαρχείου Πειραιά µε 
ηµεροµηνία 18 Οκτ 2010 (ΑΠ:5907/19-10-2010 ∆ασαρχείου Πειραιά) µετά 
αποτυπώσεως σε χρωµατιστό τοπογραφικό της υφιστάµενης κατάστασης 
(περιοχή εκµετάλλευσης, φυτεύσεις σε εξέλιξη, τεχνητά πρανή, 
προβληµατικές περιοχές) όπως και τοποθετήσεων της εταιρείας επί της 
ικανοποίησης των εγκεκριµένων όρων της ΚΥΑ του 2004 και λοιπών 
συνοδευτικών εγγράφων, το τοπογραφικό διάγραµµα αποτύπωσης της 
υφιστάµενης κατάστασης για το λατοµείο Τ1 µε κλίµακα 1:1000 και 
ηµεροµηνία 12 Απριλίου 2011, το µε ΑΠ:2644/06-05-2010 ∆ασαρχείου 
Πειραιά υποβληθέν τοπογραφικό διάγραµµα ΑΠ.Λ.2 µε την τοπογραφική 
αποτύπωση του λατοµείου σε κλίµακα 1:1000 και ηµεροµηνία Φεβρουαρίου 
2010 και το µε ΑΠ:684/Α419/09/18-03-2009 ∆/νσης Περιβάλλοντος 
Νοµαρχίας Πειραιά υποβληθέν τοπογραφικό Α.1 µε την τοπογραφική 
αποτύπωση λατοµείου σε κλίµακα 1:1000 και ηµεροµηνία 10 Φεβρουαρίου 
2009 

34. Τη µε ΑΠ:30664/06-05-2011 ∆/νσής µας υποβολή 
συµπληρωµατικών στοιχείων της εκµεταλλεύτριας εταιρείας µε συνηµµένα: 
άδεια λειτουργίας αποθήκης εκρηκτικών, άδεια αγοράς, µεταφοράς και 
κατανάλωσης εκρηκτικών υλών, την άδεια εγκατάστασης µηχανολογικών 
εγκαταστάσεων και την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 2003 

35. Την πραγµατοποιηθείσα αυτοψία από κλιµάκιο υπαλλήλων της 
∆/νσης Περιβάλλοντος στο λατοµικό χώρο της δραστηριότητας στη θέση 
«Γούβα-Μπατσί» στις 27-05-2011 

36. Τα επιδοθέντα αντίγραφα εγγράφων και αδειών κατά την από 27-5-
2011 αυτοψία της Υπηρεσίας µας (µε το ΦΕΚ καθορισµού της λατοµικής 
περιοχής, τα µισθωτήρια συµβόλαια του ΄89 και ΄90, την παράταση 
µίσθωσης, την ΚΥΑ – Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του 2004, την 
απόφαση τροποποίησης των όρων του 2009, την έγκριση τεχνικής µελέτης 
του 2004, την έγκριση επέµβαση σε δηµόσια δασική έκταση του 2006, την 
άδεια λειτουργίας αποθήκης εκρηκτικών του 2001 και της τελευταίας 
ανανέωσης του 2010, την άδεια αγοράς, µεταφοράς και κατανάλωσης 
εκρηκτικών, την επικύρωση καθορισµού οριογραµµών ρέµατος µετά του 
σχετικού ΦΕΚ, τις χορηγήσεις άδειας χρήσης νερού για τις δύο βιοµηχανικές  
γεωτρήσεις εντός του χώρου, τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης 
µηχανολογικών εγκαταστάσεων και παράταση ισχύος της, Εισήγηση για 
παράταση λειτουργίας της ∆/νσης Ανάπτυξης ΝΑ Πειραιά, το έγγραφο της 
ΕΜΝΕ για τη λήψη µέτρων ασφαλείας, την υποβληθείσα πρόοδο εργασιών 
αποκατάστασης στην Λατοµική Περιοχή προς τη ∆/νση ∆ασών/ ∆ασαρχείου 
Πειραιά µε ηµεροµηνία 18 Οκτ 2010, τη σχετική αίτηση της εκµεταλλεύτριας 
εταιρείας για άρση των υφιστάµενων αναδασώσεων, τη γνωµοδότηση του 
δασαρχείου του 2011 και δύο έντυπα εθνικού κτηµατολογίου που αφορούν 
το λατοµείο του θέµατος) 

37. Τη µε ΑΠ:43203/03-06-2011 επιστολή της εταιρείας µε θέµα ορθή 
επανάληψη – χάρτες του υποβληθέντος Φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών 
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Επιπτώσεων και αποκατάστασης µε συνηµµένους τους χάρτες: 2(rev) µε 
θέµα σχεδίου το τοπογραφικό διάγραµµα λατοµικού χώρου παρούσας 
κατάστασης µε διάγραµµα κάλυψης σε κλίµακα 1:1000 που αφορά την 
κατάσταση το χρονικό διάστηµα Ιούνιος 2010 και ορθή επανάληψη Ιούνιος 
2011, το γεωλογικό χάρτη σε κλίµακα 1:5000 (4), το χάρτη τελικής µορφής 
εκµετάλλευσης 6(rev) σε κλίµακα 1:1000 Ιουνίου 2010 και ορθή επανάληψη 
τον Ιούνιο 2011, το χάρτη φυτεύσεων και αποκατάστασης των βαθµίδων 
Β100 έως Β60 7(rev) σε κλίµακα 1:1000 Ιουνίου 2010 και ορθή επανάληψη 
τον Ιούνιο 2011, χάρτη προτεινόµενων φυτεύσεων και αποκατάστασης 
προγενέστερης εξορυκτικής δραστηριότητας 10(rev) σε κλίµακα 1:1000 
Ιουνίου 2010 και ορθή επανάληψη τον Ιούνιο 2011 

38. Το µε ΑΠ:43962/06-06-2011 υπόµνηµα της εκµεταλλεύτριας 
εταιρείας µε θέµα τήρηση υπόλοιπων περιβαλλοντικών όρων µετά 
συνηµµένων δελτίου αποστολής µεταφοράς ελαστικών µε ηµεροµηνία 
29/04/2011, δελτίου αποστολής φορτηγού για σκραπ µε ηµεροµηνία 
αποστολής 20/10/2010, τιµολογίων – δ.αποστολής –εντύπων αναγνώρισης 
της ΕΛΤΕΠΕ µε ηµεροµηνίες 12/05/2011, 04/02/2011, 29/11/2010, 
05/10/2010, 13/08/2010 και 25/05/2010 

39. Το µε ΑΠ:ΕΜΝΕ/Φ.11.3.5Ψ/2790/14-06-2011 έγγραφο της 
Επιθεώρησης Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος του ΥΠΕΚΑ (ΑΠ:50568/21-06-
2011 ∆/νσής µας) µετά διατύπωσης απόψεων για τις προτεινόµενες 
εναλλακτικές λύσεις αποκατάστασης όπως αυτές εκθέτονται στην σχετική 
υποβληθείσα Μελέτη Επιπτώσεων και Αποκατάστασης Περιβάλλοντος 

40. Το µε ΑΠ:οικ.29357/340/11/29-04-2011 έγγραφο του Τµήµατος 
Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας ΠΕ Πειραιά και Νήσων µε συνηµµένα: 
αίτηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου Σαλαµίνας, την έκθεση ελέγχου 
µετά κλήτευσης έκφρασης απόψεων της ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ ΕΠΕ, το 
σχετικό υπόµνηµα της εκµεταλλεύτριας εταιρείας και τα συµπληρωµατικά 
υποµνήµατα, την µε ΑΠ:163/09/06-05-2009 Απόφαση Επιβολής Προστίµου 
του Νοµάρχη Πειραιά και η βεβαίωση επιβολής προστίµου µε το χρηµατικό 
κατάλογο µε ΑΠ:2860/Β873/09 και λοιπά συνοδευτικά έγγραφα 

41. Τη µε ΑΠ:οικ.41590/424/11/01-06-2011 Τµήµα Περιβάλλοντος ΠΕ 
Πειραιά και Νήσων (ΑΠ:45476/08-06-2011 ∆/νσής µας) απάντηση σε αίτηση 
κατοίκων 

42. Τη µε ΑΠ:42552/02-06-2011 αίτηση των Αλέξανδρου Πάλλα κλπ 
προς το ∆ασαρχείο Πειραιά 

43. Το µε ΑΠ:57870/06-07-2011 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής 
(ΑΠ:59438/08-07-2011 ∆/νσής µας) µετά συνηµµένης αίτησης της 
εκµεταλλεύτριας εταιρείας και αίτησης λήψης γνωµοδότησης από το 
∆ασαρχείο Πειραιά 

 

i. Θέτουµε υπόψη του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής, την (7) 
σχετική Μελέτη Επιπτώσεων και Αποκατάστασης Περιβάλλοντος που αφορά 
την ανανέωση των όρων της εκµετάλλευσης του λατοµείου αδρανών υλικών 
από την «Αγγέλου Λατοµεία Σαλαµίνας ΑΕ» στη θέση Γούβα – Μπατσί 
του ∆ήµου Σαλαµίνας, µετά τροποποίησης λόγω µεταβίβασης και 
µεταβολής των χαρακτηριστικών των εργασιών, η οποία αφορά την 
εκµετάλλευση και αποκατάσταση του εκεί Λατοµικού Χώρου, για την 
έκφραση απόψεών µας, στο πλαίσιο της διαδικασίας απόφαση 
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έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την αρµόδια υπηρεσία της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. 
 

ii. Κύριος του Έργου: 

«ΑΓΓΕΛΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Α.Ε.» 
 
iii. Συντάκτες µελέτης: 

1.Κων/νος Χρ. Λιαντζάς ∆ιπλ. Μηχ. Περιβάλλοντος ∆ΠΘ MSc,  
2.Παρασκευή Γιούτα – Μήτρα ∆ιπλ. Μεταλλειολόγος Μηχ. ΕΜΠ MSC,  
3.Παναγιώτης Μ. Μαγουλάς ∆ιπλ. Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχ. ΕΜΠ, 
4.Παναγιώτης Γκούµας ∆ιπλ. Πολιτικός Μηχ. ΕΜΠ, 
5.Γιώργος Ν. Σούρβας ∆ασολόγος MSc Γεωπληροφορικής 
 
iv. Η µελέτη (95 σελίδων µετά παραρτηµάτων και χαρτών) 

περιλαµβάνει: 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΑΡΜΟ∆ΙΩΝ    
3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ    
4. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ   
5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
ΤΜΗΜΑ Α: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΟ∆Α 

ΕΡΓΑ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ   

Α-1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ  
Α-2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟ∆ΩΝ ΕΡΓΩΝ   
Α-2.1 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΘΡΑΥΣΗΣ-ΛΕΙΟΤΡΙΒΗΣΗΣ  
A-2.2 ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ & ΚΑΨΥΛΛΙΩΝ  
Α-2.3 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ / ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΘΗΚΗ  
Α-2.4 ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ   
Α-3. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  
Α-3.1 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
Α-3.2 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Υ∆ΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΥΓΡΑ 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ   
Α-3.3 ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ   
Α-3.4 ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ∆ΟΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ   
Α-3.5 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΟΠΙΟ – ΟΠΤΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ   
Α-4 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ   
Α-4.1 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ   
Α-4.2 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ   
Α-4.3 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ   
Α-4.4 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΟΠΙΟ   
Α-4.4.1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ   
Α-4.4.2 ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ   
Α-5 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ   
ΤΜΗΜΑ Β: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΚΑΤ’ ΕΠΙΤΑΓΗΝ ΤΗΣ 31/2009 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ 
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ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 
ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ Φ11.3.5Ψ/1/1433/4-5-2009 Ο∆ΗΓΙΩΝ ΤΗΣ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ   

Β-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ   
Β-2 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ   
Β-3 ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙ∆ΩΝ   
Β-3.1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ   
Β-3.2 ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ   
Β-4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ   
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΠΗΓΕΣ   
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ   
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ   
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΧΑΡΤΕΣ - ΣΧΕ∆ΙΑ   
 

 

v. Αντικείµενο του έργου 

Το αντικείµενο του συγκεκριµένου Έργου: Μελέτη Επιπτώσεων και 
Αποκατάστασης Περιβάλλοντος στη λατοµική περιοχή στη θέση Γούβα – 
Μπατσί, αφορά την ανανέωση και τροποποίηση της ισχύουσας (16) σχετικής 
Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και της (19) σχετικής 
τροποποιητικής λόγω διαφοροποιήσεων στα χαρακτηριστικά της 
εκµετάλλευσης µε όρους και συνθήκες τεχνικά και περιβαλλοντικά 
αποδεκτούς, όπως αναφέρεται στην (7) σχετική υποβληθείσα µελέτη. 
Περιλαµβάνει την εκτίµηση, αξιολόγηση και αντιµετώπιση της 
περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από την προϋπάρχουσα, την υφιστάµενη και 
την µελλοντική εξορυκτική δραστηριότητα και από τη λειτουργία των 
συνοδών εγκαταστάσεων µε σκοπό την έγκριση της µελέτης και την 
ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων της µονάδας. Η συνολική έκταση της 
εκµεταλλευόµενης λατοµικής ζώνης είναι 177.278 τµ (βλ.σχ.1 στο 
παράρτηµα της παρούσας εισήγησης) υπό προϋποθέσεις όµως, όπως 
αναφέρεται και στην (7) σχετική Μελέτη και όπως θα αναπτυχθεί και 
ακολούθως. Πρέπει να αναφερθεί ότι στην (7) σχετική µελέτη επιπτώσεων 
που διαβιβάσθηκε στην Υπηρεσία µας, προωθείται η λύση της διαµόρφωσης 
νέων πρανών µε την επέκταση του υπάρχοντος λατοµικού χώρου κατά 
επιπλέον 30 στρ (βλέπε σχ2).  
 

vi. Ιστορικό – υφιστάµενη κατάσταση 

� Ο λατοµικός χώρος βρίσκεται στο Βόρειο Τµήµα της Νήσου 
Σαλαµίνας, σε απόσταση 2500µ από την πόλη της Σαλαµίνας στη θέση 
«Γούβα-Μπατσί» σε υψόµετρο αυτή τη στιγµή 84 µε 178µ και 1000µ από τις 
βόρειες ακτές του Νησιού. Πλησίον του λατοµικού χώρου έχει χωροθετηθεί 
το Βιοµηχανικό Πάρκο όπου είναι εγκαταστηµένες και λειτουργούν 
δραστηριότητες ετοίµου σκυροδέµατος (µία εκ των οποίων της 
εκµεταλλεύτριας), ασβεστοποιία, εργοστάσιο παρασκευής τσιµεντολίθων και 
όπως αναφέρεται στην (7) υποβληθείσα µελέτη, ένα συνεργείο. 
Βορειοανατολικά και εκτός του λατοµικού χώρου δίπλα από τα όρια ΖΗΑ 
(σχ.1) λειτουργούσε επί µακρύ χρονικό διάστηµα χώρος συµπίεσης, 
µεταφοράς αλλά και απόρριψης αστικών απορριµµάτων. Κατά δήλωση των 
εργαζοµένων (35 σχετ αυτοψία), µετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στον εν 
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λόγω χώρο στο τέλος του προηγούµενου έτους, σταµάτησε να λειτουργεί. 
Σήµερα, εκτιµάται ότι στο εσωτερικό των απορρίψεων συνεχίζεται η καύση 
και µε εντολή της πυροσβεστικής υπηρεσίας έχει σκεπασθεί µε άµµο και 
χώµα κατά 70% ενώ το υπόλοιπο 30% είναι ανοικτό. Βορειοδυτικά εκτός του 
λατοµικού χώρου έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί χώρος µεταφόρτωσης 
απορριµµάτων. 

� Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της υπόθεσης, η λατόµευση της 
περιοχής στη θέση Γούβα-Μπατσί φέρεται να πραγµατοποιείται ήδη από το 
1979 (βλέπε ΦΕΚ854/09-08-2005) 

� Η υπό εξέταση περιοχή χαρακτηρίσθηκε ως λατοµική µε απόφαση 
που περιλαµβάνεται στο ΦΕΚ 601/19-09-1986 του τότε Νοµάρχη Αττικής µε 
συνολική επιφάνεια 180 στρ περίπου (14 σχετική), και περικλείονταν από τα 
όρια (σχ.1):  

 Α(4135,0 25905,0)  -   Β(4135,0 25765,5)  -   Γ(3750,0 
25567,5)  -   ∆(3640,0 25675,0) 

 Ε(3640,0 26070,0)  -   Ζ(3012,5 26070,0)  -   Η(3912,5 
25987,5) και  Α(4135,0 25905,0). 

� Με τα µισθωτήρια συµβόλαια 9560/25-01-1989 και 10520/6-04-1990 οι 
ακόλουθοι λατοµικοί χώροι (σχ.1): 

  Β στο βόρειο τµήµα του χώρου έκτασης 81,4 στρ και µε όρια: 

   Α(4135 25905) - Β(4135 25765,5) - Γ(3750 25567,5) - ∆(3640 
25675) και Θ(3640 35795) 

  και Α στο νότιο τµήµα του χώρου έκτασης 95,80 στρ. µε όρια: 

   Α(4135 25905) - Θ(3640 25795) - Ε(3640 26070) - Ζ(3912,5 
26070) και Η(3912,5 25987,5) 

εκµισθώθηκαν µετά από δηµόσιο διαγωνισµό στην «Αφοί Καραµπίνη 
ΕΠΕ» δεκαπενταετούς διάρκειας, (13α και 13β) σχετικά. Συνολική έκταση 
των χώρων: 81,4+95,80=177,2 στρ 

� Με απόφασή του ο Νοµάρχης Πειραιά στις 10 Ιουνίου 1993 και µετά από 
σχετική αναφορά του αρµόδιου ∆ασαρχείου Πειραιά, κήρυξε τµήµα 
δασικής περιοχής (συνολικής έκτασης 12 στρ) άνω του συνόρου ΑΗ και 
τµήµα δασικής περιοχής υπό του συνόρου ΑΘ (εκτός του λατοµικού 
χώρου Β και εντός του λατοµικού χώρου Α) ως αναδασωτέα επειδή 
όπως αναφέρει: “…εκχερσώθηκε παράνοµα από τους Αφους Καραµπίνη 
(Λατοµείο Γούβα-Μπατσί) κατά το χρονικό διάστηµα από Απρίλιο 1990 
έως σήµερα (Ιούνιος 1993)…” ΦΕΚ761/07-07-1993  

� Στις 15-11-2004 εκδόθηκε η ΚΥΑ 110730/4460/15-11-2004 (ΥΠΕΧΩ∆Ε-
Υπ.Ανάπτυξης-Υπ.Αγροτικής Ανάπτ.) µε αντικείµενο την Απόφαση 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την εκµετάλλευση του λατοµείου 
αδρανών υλικών από την εταιρεία «Αφοί Καραµπίνη ΕΠΕ» σε χώρο 
έκτασης 177.278 στη θέση Γούβα-Μπατσί επταετούς διάρκειας η οποία 
ισχύει έως σήµερα (16 σχετική). Στη συγκεκριµένη ΚΥΑ πάντως 
αναφέρονταν ότι η εκµετάλλευση θα πραγµατοποιούνταν µόνο στο Α 
νότιο χώρο του λατοµείου έκτασης 96,03 στρ 
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� Με την υπ’αριθµ. ΑΑ:1450/07-07-2005 Απόφασή του ο Γενικός 
Γραµµατέας της Περιφέρειας Αττικής κήρυξε ως αναδασωτέα, έκταση 
συνολικού εµβαδού 84,200 στρ στην θέση Γούβα – Μπατσί λόγω του ότι 
(όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση): “ καταστράφηκε από 
παράνοµη εκχέρσωση (λατόµευση) από την Εταιρεία «Αφοί Καραµπίνη 
ΕΠΕ» κατά το χρονικό διάστηµα από το έτος 1979 µέχρι 20-04-2005 
στην δασική θέση (Γούβα-Μπατσί) του ∆.Σαλαµίνας….”. Η εν λόγω 
έκταση περιλαµβάνει ένα ικανό τµήµα του Β βόρειου λατοµικού χώρου, 
ένα πολύ µεγάλο τµήµα του Α νότιου λατοµικού χώρου, καθώς και 
σηµαντική έκταση ανατολικά και εκτός του Β βόρειου λατοµικού χώρου 
(βλέπε σχ.3 στο παράρτηµα της παρούσας). Μετά από προσφυγή έγινε 
δεκτή αίτηση ακύρωσης για τµήµα εµβαδού 3 στρ στο χώρο Α, (29) 
σχετικό. 

� Με την 90368/1423/30-03-2006 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης καθορίσθηκε η έγκριση επέµβασης σε δασική έκταση αρκετά 
περιορισµένη σε σχέση µε το σύνολο του λατοµικού χώρου των 177 
περίπου στρ, (17) σχετική (βλέπε χάρτη στο (29) σχετικό έγγραφο της 
∆/νσης ∆ασών Πειραιά) η οποία αντιστοιχεί σε ένα πεταλοειδές τµήµα 
νοτιοδυτικά του λατοµικού χώρου και σε ένα µικρό τµήµα βορειοδυτικά. 

� Έχει γίνει οριοθέτηση του ρέµατος στο βόρειο σύνορο του Β βόρειου 
λατοµικού χώρου µε την (20) σχετική απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 
της Περιφέρειας Αττικής. 

� Έχουν εκδοθεί δύο αποφάσεις του ΓΓ της Περιφέριας για τη λειτουργία 
δύο υδρογεώτρησεων εντός του χώρου του λατοµείου, (24) σχετικές. 

� Η ∆/νση Περιβάλλοντος της Νοµαρχίας Πειραιά στις 06-11-2008 
πραγµατοποίησε αυτοψία και ο Νοµάρχης Πειραιώς για παραβάσεις των 
σχετικών περιβαλλοντικών όρων µετά από εισήγηση της ∆/νσης 
επέβαλλε το µε ΑΠ441/Β.124/09/06-05-2009 σχετικό πρόστιµο, (40) 
σχετικά. 

� Με έγγραφά της η Αγγέλου Λατοµεία Σαλαµίνας ΑΕ αναφέρει ότι ανέλαβε 
την εκµετάλλευση των λατοµείων από το 2008 (ΦΕΚ118/07-01-2008 και 
12083/07-10-2009 Τεύχη Ανωνύµων Εταιρειών, (36) σχετικά) και 
ολοκληρώνεται η περίοδος εκµετάλλευσης υπό το σχήµα της «Αφοί 
Καραµπίνη ΕΠΕ». Σήµερα η επιχείρηση συνεχίζει τη δραστηριότητα της 
στο χώρο (βλέπε παρακάτω αποτελέσµατα αυτοψίας) απασχολώντας 28 
υπαλλήλους, όπως εµφανίζεται στην (12) σχετική επιστολή των 
εργαζοµένων της δραστηριότητας. 

� Με την µε ΑΠ:ΠΕΧΩ/Φ409/1037/09/18-05-2009 απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα της Περιφέρειας τροποποιήθηκε η µε αριθµ. 110730/4460/15-
11-2004 ΚΥΑ ως προς την επωνυµία του φορέα και συµπληρώθηκε ως 
προς τη λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων, (19) σχετική. 

� Στη ∆/νσή µας (Τµήµα Περιβάλλοντος/Περιφέρειας Αττικής και Τµήµα 
Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας ΠΕ Πειραιώς και Νήσων) έχει 
κατατεθεί σειρά αιτήσεων 13 πολιτών, µελών της οικογένειας Πάλλα 
(βλέπε 6, 8, 9, 40 και 42 σχετικά), οι οποίοι εµφανίζονται ως συγκύριοι 
της λατοµικής περιοχής του θέµατος στη θέση Γούβα-Μπατσί, 
αιτούµενοι: τη διακοπή των εργασιών γνωµοδότησής της και τη µη 
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έκδοση των περιβαλλοντικών όρων µέχρι συµµόρφωσης µε την 
τροποποίηση της υποβληθείσας Μελέτης Επιπτώσεων για λόγους 
µεταξύ των άλλων που αφορούν θέµατα όπως: το ιδιοκτησιακό 
καθεστώς, περιβαλλοντικά θέµατα, τεχνικά θέµατα, θέµατα τοπικών 
συνθηκών αγοράς και αποθεµάτων, νοµικά θέµατα αλλά και αδυναµία 
πρόσβασης στις ιδιοκτησίες τους όπως παροτσιάζουν. Επίσης 
αναφέρουν ότι είναι ιδιοκτήτες της έκτασης πέραν του συνόρου ΒΓ για 
την οποία γίνεται αναφορά στην διαβιβασθείσα στην Υπηρεσία µας (7) 
σχετική µελέτη. 

� Επίσης ο ∆ήµος Σαλαµίνας έχει αποστείλει στην Υπηρεσία µας τα (11) 
και (32) σχετικά, στα οποία περιλαµβάνονται γνωµοδοτήσεις της ∆/νσης 
∆ασών όπως και η µε αριθµό 132/2011 και ηµεροµηνίας 06-04-2011 της 
13ης Τακτικής Συνεδρίασης, απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Σαλαµίνας µε αίτηµα την εξάµηνη αναβολή της γνωµοδότησης µέχρι την 
ικανοποίηση των όρων από την εταιρεία της (16) σχετικής ΚΥΑ 
Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων και της (17) σχετικής έγκρισης 
επέµβασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης  

� Με την υπ’αριθµ πρωτ.:9774/6301/09-03-2009 απόφαση η Περιφέρεια 
Αττική παράτεινε τη µίσθωση των λατοµικών χώρων: του Α λατοµικού 
χώρου έως τις 05-04-2015 και του Β λατοµικού χώρου έως τις 21-01-
2014 (18) και (36)  σχετικά. 

� Με το µε ΑΠ:ΕΜΝΕ/Φ.11.3.5Ψ/1/1433/04-05-2009 έγγραφο της η 
Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδας του ΥΠΕΚΑ απαγόρευσε τις 
εργασίες σε απόσταση 30µ έµπροσθεν του µετώπου στο ΒΓ σύνορο του 
Α νότιου λατοµικού χώρου για λόγους ασφαλείας. Τα πρανή στο εν λόγω 
µέτωπο εµφανίζουν υψοµετρικές διαφορές έως και 50µ και µερικές 
φορές µε αρνητικές κλήσεις µε ορατό τον κίνδυνο κατολισθήσεων, κάτι το 
οποίο επιδεινώνεται µε τις δονήσεις κατά τις εκρήξεις, (31) και (39) 
σχετικά.  

� Η εταιρεία σε σχετικές επιστολές της ανέφερε ότι έχει αιτηθεί µε την 
ΑΠ:5371/24-09-2010 αίτησή της στο ∆ασαρχείο Πειραιά, την έγκριση 
επέµβασης στο σύνολο της λατοµικής περιοχής, έκτασης 177,2 στρ 
αφού προηγηθεί η άρση της αναδάσωσης, όπως και 

� µε την ΑΠ:292/06-12-2010 αίτησή της προς την Α΄ Επιτροπή Επιλύσεως 
∆ασικών Αµφισβητήσεων Ν.Πειραιά, ζητά την άρση των υφιστάµενων 
αναδασώσεων, (36) σχετικά. 

� Στα πλαίσια της Εισήγησης για την Ανανέωση των Περιβαλλοντικών 
Όρων όπως και µετά από σχετικό αίτηµα της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης ΠΕΧΩ, κλιµάκιο της Υπηρεσίας µας προέβη στις 27-05-2011 
σε αυτοψία στο λατοµικό χώρο στη θέση Γούβα – Μπατσί τα 
αποτελέσµατα της οποίας όπως και οι λεπτοµέρειες από την υφιστάµενη 
κατάσταση παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

� Η εταιρεία έχει προσκοµίσει σχετικές άδειες για µέρος των συνοδών 
έργων που αφορούν: τη λειτουργία της αποθήκης εκρηκτικών και 
αποθήκης καψυλλίων, τη µεταφορά και χρήση εκρηκτικών και την 
εγκατάσταση των Η/Μ εγκαταστάσεων εντός του Β βόρειου χώρου, (36) 
σχετικά. Επίσης µε την (19) σχετική απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας 
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Αττικής τροποποιήθηκε η (16) σχετική ΚΥΑ Έγκρισης Όρων ώστε να 
συµπεριλάβει τον Η/Μ εξοπλισµό για την επεξεργασία των αδρανών. 

� Η εταιρεία σε σχετικό της υπόµνηµα ανέφερε στην Υπηρεσία µας ότι η 
µονάδα ασφαλτοµιγµάτων που είχε προγραµµατισθεί δεν 
κατασκευάσθηκε και δεν λειτούργησε ποτέ, (33) σχετικό. 

 
vii. Αποτελέσµατα αυτοψίας από κλιµάκιο του Τµήµατος 
Περιβάλλοντος στις 27-05-2011 στο λατοµικό χώρο στη θέση Γούβα - 
Μπατσί 

Με το (6) διαβιβασθέν από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση στην 
Υπηρεσία µας έγγραφο εζητείτο η διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων της 
(16) ΚΥΑ από την εκµεταλλεύτρια εταιρεία. Για το σκοπό αυτό κλιµάκιο 
υπαλλήλων της Υπηρεσίας µας στις 27-05-2011 πραγµατοποίησε επιτόπια 
αυτοψία στο λατοµικό χώρο στη θέση Γούβα-Μπατσί που βρίσκεται στη 
Νήσο Σαλαµίνα. Από την διενεργηθείσα αυτοψία σε συνδυασµό µε τα 
προσκοµισθέντα έγγραφα, παραστατικά και τοπογραφικά διαγράµµατα, 
διαπιστώθηκαν τα κάτωθι, τα οποία συγκεντρώνονται στον ακόλουθο 
ΠΙΝΑΚΑ Ι. Σηµειώνεται ότι η (16) σχετική ΚΥΑ η οποία περιλαµβάνει τους 
περιβαλλοντικούς όρους της δραστηριότητας στην εν λόγω θέση έχει εκδοθεί 
στις 15-11-2004 είναι 7-ετούς διάρκειας και η ισχύς της λήγει στις 15-11-
2011. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: Έλεγχος Τήρησης Περιβαλλοντικών Όρων της ΚΥΑ οικ110730/4460/15-11-2004 

 
Α/Α Περιεχόµενο Όρου της ΚΥΑ 

οικ.110730/4460/15-11-2004  
 

Αποτελέσµατα αυτοψίας & ελέγχου 
παραστατικών και εγγράφων 

Προσκοµισθείσες απόψεις 
της εκµεταλλεύτριας εταιρείας 

ΤΗΡΗΣΗ 
του 

ΟΡΟΥ; 

∆1 Η εκµετάλλευση θα διενεργηθεί µόνο στο χώρο της 
έκτασης των 96030τµ (χώρος Α) στο νότιο τµήµα 
του λατοµικού χώρου 

Κατά την προσέλευση των υπαλλήλων δεν 
πραγµατοποιούνταν εξορυκτικές εργασίες 
όµως από τις εκεί παρατηρήσεις µας και από 
τα κατατηθέντα σχέδια που αφορούν την 
πρόοδο των εργασιών το 2009, το 2010 και το 
2011 προκύπτει ότι τουλάχιστον καθ’όλο αυτό 
το διάστηµα πραγµατοποιούνταν εξορυκτικές 
εργασίες τόσο στον Α χώρο όσο και στο Β.  

Αναφέρει ΝΑΙ στα (33) & (36) 
σχετικά 

ΟΧΙ 

∆2 Για τις δραστηριότητες του λατοµείου που 
βρίσκονται στο χώρο Β της λατοµικής περιοχής 
(συγκρότηµα σπαστηριοτριβείο, συγκρότηµα 
παραγωγής σκυροδέµατος, συγκρότηµα 
ασφαλτοµίγµατος, δεξαµενές (αντλία καυσίµων), 
αποθήκες εκρηκτικών υλών, συνεργεία, 
αποθηκευτικοί χώροι κλπ), η εταιρεία οφείλει να 
ακολουθήσει άµεσα µετά την υπογραφή, τις 
διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης  

Με την ΑΠ:ΠΕΧΩ/Φ409/1037/09/18-05-2009 
έγινε τροποποίηση των όρων της 
110730/4460/15-11-2004 ΚΥΑ των 
Περιβαλλοντικών Όρων ώστε να 
συµπεριληφθούν και οι Η/Μ εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας των αδρανών. ∆εν έχει 
πραγµατοποιηθεί από το 2004 έως σήµερα η 
περιβαλλοντική αδειοδότηση για το συνεργείο 
και για την αντλία καυσίµων.  

∆ηλώθηκε προφορικά ότι η αντλία 
καυσίµων θα αποµακρυνθεί από το 
χώρο και η τροφοδοσία των 
οχηµάτων θα πραγµατοποιείται 
από κινητό βυτιοφόρο.  ΝΑΙ-ΟΧΙ 

∆3 Να ξεκινήσουν άµεσα οι διαδικασίες περί 
οριοθετήσεως των ρεµάτων, σύµφωνα µε το άρθρο 
5 του Ν3010/02 για το ρέµα που βρίσκεται στο 
Βόρειο µέρος του λατοµικού χώρου (έως την 
οριοθέτηση η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 
δύο έτη απαγορευεται οποιαδήποτε δραστηριότητα 
σε απόσταση 50 µ από τις όχθες του ρέµατος  

Έχει ήδη πραγµατοποιηθεί µε τη λήψη των 
(20) σχετικών απόφασης και επικύρωσης του 
ρέµατος στα βόρεια του λατοµικού χώρου 

Αναφέρει ΝΑΙ, (38) σχετ 

ΝΑΙ 

∆4 Να οριοθετηθεί ο χώρος του λατοµείου µε τεχνητά 
µόνιµα και ευδιάκριτα οριόσηµα, εντός ενός έτους 

Έχει πραγµατοποιηθεί Αναφέρει ΝΑΙ στα (33) &(36) σχετ ΝΑΙ 
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από την ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσης  

∆5 Να γίνει περιµετρική περίφραξη του λατοµείου για 
την προστασία των φυτών που θα φυτευτούν από 
βόσκηση, εντός του έτους από την έκδοση της 
παρούσης 

Έχει πραγµατοποιηθεί Αναφέρει ΝΑΙ στα (33) &(36) σχετ 

ΝΑΙ 

∆6 Να δηµιουργηθεί πράσινη ζώνη προστασίας 
περιµετρικά του λατοµείου, εντός δύο ετών από την 
ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσης απόφασης, µε 
φυτευτικό σύνδεσµο 2x2µ και σε βάθος 3 σειρών 

∆εν έχει πραγµατοποιηθεί Αναφέρει ΜΕΡΙΚΩΣ λέγοντας ότι 
δεν έχει επέµβει στο ήδη υπάρχον 
πράσινο, (33) &(36) σχετ 

ΟΧΙ 

∆7 Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα 
πυροπροστασίας 

∆εν διαπιστώθηκαν σηµεία µε ιδιαίτερο 
πρόβληµα.  

Η εταιρεία στο (38) σχετικό 
υπόµνηµα απόψεων αναφέρει ότι 
διαθέτει την ΧΠΕ69467,15-6-2009 
εγκεκριµένη πυρασφάλεια των 
υφισταµένων µηχανολογικών 
εγκαταστάσεων από το τµήµα 
πυρασφάλειας Πειραιά. Επίσης 
διαθέτει Πιστοποιητικό ενεργητικής 
πυροπροστασίας µε 
ΑΠ:5031/Φ.701.4 /7452/1-6-2010 
που αφορά την αποθήκη 
εκρηκτικών και καψυλλίων 

ΝΑΙ 

∆8 Να γίνει συλλογή και διαφύλαξη του εδαφικού 
υλικού έτσι ώστε να χρησιµοποιηθεί κατά την 
αποκατάσταση  

Έχει πραγµατοποιηθεί Αναφέρει ΝΑΙ στα (33) &(36) σχετ 
ΝΑΙ 

∆9 Η οποιαδήποτε φθορά δασικής βλάστησης να 
περιορισθεί στην ελάχιστη δυνατή  

 Αναφέρει ΝΑΙ, (38) σχετ 
- 

∆10 α) η φόρτωση, η µεταφορά και η αποθήκευση 
προϊόντων και στείρων υλικών να γίνεται µε τρόπο 
ώστε να αποφεύγεται η ρύπανσή του 
περιβάλλοντος  

β) τα µέσα µεταφοράς των λατοµικών προϊόντων 
εκτός του λατοµείου, να έχουν πάντα κατάλληλα 

Ικανοποιούνταν η διαβροχή – τα υπόλοιπα 
δεν έγινε δυνατό να ελεγχθούν τη στιγµή της 
αυτοψίας 

Αναφέρει ΝΑΙ, (38) σχετ 

ΝΑΙ/- 
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καλυµµένο το φορτίο τους 

γ) να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέσα 
αποφυγής εκποµπής σκόνης στο περιβάλλον από 
τις εργασίες στο χώρο του λατοµείου και να γίνεται 
συστηµατική διαβροχή στους εσωτερικούς 
χωµάτινους δρόµους για καταστολή εκποµπής της 
σκόνης 

∆11 Η πορεία εκµετάλλευσης να είναι από πάνω προς 
τα κάτω. Κατά την αρχική εκµετάλλευση και σε 
διάστηµα ενός έτους να ολοκληρωθούν όλα τα έργα 
προσπέλασης έως την ανώτερη βαθµίδα των 164µ. 
Κατόπιν η εκµετάλλευση να διενεργηθεί διαδοχικά 
στις βαθµίδες 164µ, 152µ, κοκ µέχρι και το 
υψόµετρο της τελικής πλατείας στα 104µ. Καθόλη 
τη διάρκεια της εκµετάλλευσης απαγορεύεται η 
αναπέταση υλικών από τα ανώτερα προς τα 
κατώτερα υψόµετρα  

∆εν ικανοποιείται, και µάλιστα διαπιστώνεται 
πρόσφατη λατόµευση έως το υψόµετρο των 
85-90µ περίπου σύµφωνα µε την (συνηµµένη 
στα µε ΑΠ:30529/05-05-2011 
συµπληρωµατικά στοιχεία) υποβληθείσα 
Τοπογραφική Αποτύπωση Τ1 του ∆ιπλ. 
Τοπογράφου Μηχανικού Περικλή Σφυρά σε 
κλίµακα 1:1000 και µε ηµεροµηνία 12 
Απριλίου 2011 

Αναφέρει ΜΗ ΕΦΙΚΤΗ λόγω των 
µέτρων ασφαλείας, (33) &(36) σχετ 

ΟΧΙ 

∆11β
 

Σε διάστηµα ενός έτους από την ηµεροµηνία 
έκδοσης της παρούσης η εταιρεία να έχει 
κατασκευάσει µε στείρα υλικά βαθµίδες κατάλληλων 
διαστάσεων, σε ολόκληρο το νότιο και δυτικό τµήµα 
της εκµετάλλευσης και συγκεκριµένα στις πλευρές 
ΑΒ και ΒΓ, όπως αυτό απεικονίζεται στο συνηµµένο 
τοπογραφικό διάγραµµα 1:1000  

Έχει διαµορφωθεί σε πολύ µικρό βαθµό Αναφέρει ΜΗ ΕΦΙΚΤΗ λόγω των 
µέτρων ασφαλείας, (33) &(36) σχετ 

ΟΧΙ 

∆12 Το ελάχιστο πλάτος κάθε εξοφληµένης βαθµίδας να 
είναι 8µ, το µέγιστο ύψος 12µ. Μετά την εξόφληση 
κάθε βαθµίδας θα αρχίζει η αποκατάστασή της που 
θα ολοκληρώνεται µέσα σε ένα χρόνο. Κάθε 
βαθµίδα, στην τελική της µορφή, θα έχει το δικό της 
δρόµο προσπέλασης και τα δάπεδα των τελικών 
βαθµίδων, να έχουν µικρή κλίση προς το εσωτερικό 
του χώρου επέµβασης (2-5%) (το πλάτος 
διαµορφώνεται σε πλάτος 6µ µε ύψος κατά την 

Αυτό δεν έχει ικανοποιηθεί Αναφέρει ΜΕΡΙΚΩΣ λέγοντας ότι 
στον ΚΜΛΕ το ελάχιστο πλάτος 
είναι 6µ, (33) &(36) σχετ 

ΟΧΙ 
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εκµετάλλευση 12-15 µέτρων και κατά την 
αποκατάσταση µε ύψος 12-15µ/2  

∆13 Απαγορεύεται η απόθεση τυχόν στείρων ή άλλων 
υλικών σε ρέµατα, χειµάρρους ή δασικού 
χαρακτήρα εκτάσεις  

Αρµόδια Υπηρεσία: ∆/νση ∆ασών / 
∆ασαρχείου Πειραιά  

Αναφέρει ΝΑΙ, (38) σχετ 
- 

∆14 Τυχόν στείρα υλικά να αποτίθενται µόνο µέσα στο 
νότιο τµήµα του λατοµικού χώρου στο οποίο θα 
λάβει χώρα η εκµετάλλευση. Η απόθεση αυτή να 
γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η 
χρησιµοποίηση των στείρων για διάστρωση στις 
επιφάνειες των τελικών βαθµίδων. Εκεί όπου οι 
κλίσεις είναι µεγάλες να λαµβάνεται µέριµνα ώστε 
να αποφεύγονται πιθανές κατολισθήσεις  

Ικανοποιείται όσον αφορά την απόθεση των 
στείρων (πιθανή χρήση και µικρού µέρους του 
Β χώρου) 

 

ΝΑΙ; 

∆14β Πριν από την αποκατάσταση σε κάθε τελική 
βαθµίδα εκµετάλλευσης, αλλά και στην τελική 
πλατεία, να διαστρώνεται φυτική γη ή αργιλικό υλικό 
καλής ποιότητας πάχους τουλάχιστον µισού (0,5) 
µέτρου αφού προηγηθεί διάστρωση στείρων ύψους 
τουλάχιστον µισού (0,5) µέτρου. Όµοια στις τελικές 
αποθέσεις των στείρων (βαθµίδες, πρανή) πριν από 
την αποκατάσταση να διαστρώνεται αργιλικό υλικό 
καλής ποιότητας, πάχους τουλάχιστον µισού (0,5) 
µέτρου. Τα δηµιουργούµενα πρανή στείρων να µην 
ξεπερνούν τα 6µ  

∆εν µπορεί να ικανοποιηθεί λόγω χώρου και 
απουσίας αποκατάστασης 

Αναφέρει ΝΑΙ στα (33) &(36) σχετ 

ΟΧΙ 

∆15 Στα τελικά πρανή του δρόµου προσπέλασης προς 
το λατοµείο, καθώς και στα τελικά πρανή των 
στείρων να γίνει από την εν θέµατι εταιρεία φύτευση 
θάµνων στο φυτικό σύνδεσµο 1,5x1,5µ και να 
ληφθεί µέριµνα για την προστασία των φυτών από 
τη βόσκηση  

∆εν έχει εφαρµογή σε αυτό το στάδιο της 
εκµετάλλευσης 

Αναφέρει ΟΧΙ, (38) σχετ 

- 

∆16 Για την αποκατάσταση να χρησιµοποιηθούν, 
ύστερα από συνεργασία µε την δασική υπηρεσία, 
φυτευτικά είδη της περιοχής και να αποφευχθούν τα 

∆εν έχει πραγµατοποιηθεί, ουσιαστική 
αποκατάσταση. Έχει γίνει µια φύτευση 
περίπου δεκαπέντε δενδρυλλίων σε ένα µικρό 

Αναφέρει σε ΕΞΕΛΙΞΗ καθώς και 
σειρά προβληµάτων, (33) &(36) 
σχετ (βλέπε υποσηµείωση (*) στο 

ΟΧΙ 
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ξένα και ακατάλληλα είδη. Αυτά να συντηρούνται 
(πότισµα, σκάλισµα, λίπανση) και να 
αντικαθίστανται άµεσα, όσα από αυτά για 
οποιοδήποτε λόγο καταστρέφονται µέχρι να έχουν 
την δυνατότητα να αναπτυχθούν χωρίς φροντίδα. 
Το ποσοστό επιτυχίας επί των φυτεύσεων να είναι 
τουλάχιστον 80%. Η συντήρηση των φυτών να γίνει 
µε ευθύνη της εταιρείας για τρία τουλάχιστον χρόνια 
µετά την λήξη της παραγωγικής δραστηριότητας  

τµήµα βαθµίδας έµπροσθεν του πόδα του 
εξοφληµένου µετώπου κοντά στο σύνορο Γ.  

τέλος τους Πίνακα) 

∆17 Ο φυτευτικός σύνδεσµος στις τελικές βαθµίδες 
εκµετάλλευσης να είναι 2x2µ έτσι ώστε σε κάθε 
βαθµίδα να υπάρχουν τουλάχιστον 3 σειρές φυτών. 
Όµοια στις επιφάνειες των στείρων υλικών, ο 
φυτευτικός σύνδεσµος να είναι 2x2µ µε βάθος τρεις 
σειρές φυτών  

∆εν έχει πραγµατοποιηθεί Αναφέρει σε ΕΞΕΛΙΞΗ καθώς και 
σειρά προβληµάτων, (33) &(36) 
σχετ (βλέπε υποσηµείωση (*) στο 
τέλος τους Πίνακα) 

ΟΧΙ 

∆18 Να κατασκευαστούν σε κατάλληλα επιλεγµένους 
χώρους δεξαµενές ύδατος, ικανής χωρητικότητας, 
για τις ανάγκες ποτίσµατος. Το πότισµα των φυτών 
να γίνεται µε αυτόµατο στάγδην σύστηµα  

Απουσιάζει το αντικείµενο του θέµατος 
(ουσιαστική αποκατάσταση) αν και υπήρχε 
µία δεξαµενή πλησίον της δοκιµαστικής 
διάταξης 

Αναφέρει σε ΕΞΕΛΙΞΗ καθώς και 
σειρά προβληµάτων, (33) &(36) 
σχετ (βλέπε υποσηµείωση (*) στο 
τέλος τους Πίνακα) 

ΟΧΙ 

∆19 Η κατασκευή και η χωροθέτηση των αποθηκών 
εκρηκτικών υλών καθώς και η αποθήκευση και 
χρήση αυτών, να πληρούν τις προδιαγραφές του 
Κανονισµού Μεταλλευτικών και Λατοµικών 
Εργασιών (ΦΕΚ 931Β/31-12-84) και γενικά από ότι 
προβλέπεται από την ισχύουσα σχετική νοµοθεσία  

Έχει σχετικές άδειες Αναφέρει ΝΑΙ, (38) σχετ 

ΝΑΙ 

∆20 Η διάθεση των λυµάτων να γίνεται σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις  

∆εν έχει προσκοµισθεί σχετική άδεια διάθεσης 
λυµάτων.  

Αναφέρει ΝΑΙ, (38) σχετ. Τα 
λύµατα του προσωπικού 
διοχετεύονται σε στεγανό βόθρο 
του οποίου η εκκένωση δεν έχει 
απαιτηθεί ακόµα κατά δήλωση του 
µηχανικού της εταιρείας  

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

∆21 Τα χρησιµοποιούµενα ορυκτέλαια, να παραδίνονται 
σε νόµιµα αδειοδοτηµένο συλλέκτη τέτοιων υλικών 

Προσκοµίσθησαν 6 παραστατικά από την 
ΕΛΤΕΠΕ από 25-05-2010 έως 12-05-2011. 

Αναφέρει ΝΑΙ, (38) σχετ ΝΑΙ 
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και µέσω των συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης 
να οδηγούνται, για περαιτέρω επεξεργασία µε 
προτεραιότητα στην αναγέννηση τους. Η διαχείρισή 
τους να γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 
82/2004 (ΦΕΚ 64Α)  

Θα πρέπει να συναφθεί και σχετική σύµβαση 

∆22 Κατά την επισκευή ή συντήρηση όλων των 
µηχανηµάτων, πού γίνεται στο χώρο της 
δραστηριότητάς τους, να λαµβάνονται όλα τα 
απαραίτητα µέτρα αποτροπής της ρύπανσης του 
εδάφους  

 Αναφέρει ΝΑΙ, (38) σχετ 

ΝΑΙ 

∆23 Στην περιοχή του έργου όλα τα µηχανήµατα ή 
εξαρτήµατα που έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας, 
καθώς και πάσης φύσης άχρηστα υλικά, να 
µεταφέρονται άµεσα σε προκαθορισµένους χώρους 
συγκέντρωσης και από εκεί να αποµακρύνονται 
τακτικά. Οι εργολάβοι οι οποίοι παραλαµβάνουν τα 
ως άνω υλικά προς αξιοποίηση ή οριστική διάθεση 
σε χώρους εκτός των εγκαταστάσεων της εταιρείας 
πρέπει να είναι κατάλληλα αδειοδοτηµένοι για τη 
συγκεκριµένη εργασία και να διαθέτουν σύµβαση µε 
τον υπεύθυνο φορέα του χώρου τελικής διάθεσης ή 
αξιοποίησης τους. Η διαχείριση των ως άνω να 
γίνεται σύµφωνα µε την ΚΥΑ 50910/2727/2003 
(ΦΕΚ 1909Β)  

Προσκοµίσθει ένα παραστατικό για διάθεση 
παροπλισµένου φορτηγού και ένα 
παραστατικό για ελαστικά. Απουσιάζουν 
παραστατικά και συµβάσεις για τα 
χρησιµοποιηµένα ανταλλακτικά,  µπαταρίες, 
υγρά φρένων, φίλτρα λαδιών κλπ 

Αναφέρει ΝΑΙ, (38) σχετ 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

∆24 Σε περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών που εγκυµονούν 
κινδύνους υποβάθµισης του περιβάλλοντος να 
ενηµερώνονται εντός εικοσιτετραώρου οι αρµόδιες 
Υπηρεσίες της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ∆υτικής 
Αττικής 

 Αναφέρει ΝΑΙ, (38) σχετ 

ΝΑΙ 

∆25 Η αποκατάσταση της περιοχής να γίνεται βάσει 
αναλυτικού προγράµµατος αναδάσωσης, που θα 
υποβάλλει ο φορέας εκµετάλλευσης του λατοµείου προς 
έγκριση από την αρµόδια δασική αρχή, σύµφωνα µε την 
παρ.4 του αρ.57 του Ν/998/79  

∆εν έχει πραγµατοποιηθεί Αναφέρει σε ΕΞΕΛΙΞΗ καθώς και 
σειρά προβληµάτων, (33) &(36) 
σχετ   (βλέπε υποσηµείωση (*) στο 
τέλος τους Πίνακα) 

ΟΧΙ 
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∆26 Να συνταχθεί ειδική δασοτεχνική µελέτη, σύµφωνα µε το 
άρθρο 16 του Ν998/79 για την αποκατάσταση της 
δασικής βλάστησης και τη βελτίωση της αισθητικής του 
τοπίου από τις επεµβάσεις του έργου  

∆εν έχει πραγµατοποιηθεί Αναφέρει σε ΕΞΕΛΙΞΗ καθώς και 
σειρά προβληµάτων, (33) &(36) 
σχετ (βλέπε υποσηµείωση (*) στο 
τέλος τους Πίνακα) 

ΟΧΙ 

∆27 Για οποιαδήποτε επέµβαση σε εκτάσεις µε δασικό 
χαρακτήρα, θα πρέπει να έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση 
έγκρισης επέµβασης από την αρµόδια δασική υπηρεσία 
σύµφωνα µε τους όρους, τις προυποθέσεις και τη 
διαδικασία που προβλέπεται από τη δασική νοµοθεσία  

Αρµόδια Υπηρεσία: ∆/νση ∆ασών / 
∆ασαρχείου Πειραιά 

Αναφέρει ΝΑΙ, (33) &(36) σχετ 

- 

∆28 Να εκδοθεί η σχετική απόφαση άρσης αναδάσωσης, στην 
περίπτωση κατά την οποία το έργο θα κατασκευασθεί σε 
αναδασωτέα έκταση, πριν τη λήψη της άδειας έγκρισης 
επέµβασης  

∆εν έχει πραγµατοποιηθεί Αναφέρει ΟΧΙ χωρίς να αποτελεί 
ευθύνη της εταιρείας, (33) &(36) 
σχετ 

ΟΧΙ 

∆29 Η αρµόδια περιφερειακή δασική υπηρεσία να µεριµνήσει 
για την κήρυξη περιοχής ως αναδασωτέα µετά το πέρας 
των εργασιών, καθώς επίσης και για την έκδοση δασικής 
απαγορευτικής διάταξης βοσκής  

Οι εργασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί Αναφέρει ΟΧΙ και ότι η αρµόδια 
δασική υπηρεσία προέβη σε πράξη 
αναδάσωση πριν την ολοκλήρωση 
των εργασιών, (38) σχετ 

- 

∆30 Σε περίπτωση διακοπής της εκµετάλλευσης για 
οποιαδήποτε λόγο, να γίνει πλήρης αποκατάσταση του 
χώρου που έχει διαταραχθεί  

Η εκµετάλλευση του χώρου συνεχίζεται  
- 

∆31 Να τηρείται πιστά το χρονοδιάγραµµα εκµετάλλευσης και 
αποκατάστασης, όπως αυτή περιγράφεται στην ΜΠΕ  

∆εν τηρείται ο όρος αφού δεν εµφανίζεται 
συγκεκριµένο πρόγραµµα λατόµευσης και 
αποκατάστασης 

Αναφέρει ότι λόγω της µη τήρησής 
του µέχρι το 2008, δεν ήταν 
περαιτέρω δυνατή η εφαρµογή του, 
(38) σχετ 

ΟΧΙ 

∆32 Η εταιρεία υποχρεούται να καταθέτει τοπογραφικό 
διάγραµµα 1:1000, στο οποίο να εµφαίνεται τόσο η 
πορεία της εκµετάλλευσης, όσο και αυτή της 
αποκατάστασης, τον πρώτο µήνα κάθε έτους, αρχής 
γεννωµένης από το 2005, στο Τµήµα Προστασίας και 
∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος του Νοµαρχιακού 
∆ιαµερίσµατος Πειραιά της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Αθηνών-Πειραιώς  

Η εταιρεία προσκόµισε τα τοπογραφικά 
διαγράµµατα του 2009, του 2010 και του 2011  

Αναφέρει ΝΑΙ, (33) &(36) σχετ 

ΝΑΙ 

∆33 Το κόστος εφαρµογής των περιβαλλοντικών όρων 
να περιληφθεί στον προϋπολογισµό του έργου 

  ; 
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εξαρχής 

∆34 Ισχύουν οι ΠΟ, µέτρα και περιορισµοί που 
προτείνονται στην ΜΠΕ της παραγράφου 14 του 
προοιµίου της παρούσας, η οποία συνοδεύει την 
παρούσα Απόφαση, εφόσον δεν έρχονται σε 
αντίθεση µε τους παραπάνω περιβαλλοντικούς 
όρους 

  

- 

 
 

Υποσηµείωση (*): 
Η εταιρεία αναφέρει για την τήρηση των όρων: δ.16, δ.17, δ.18, δ.25 και δ.26 τα ακόλουθα, (33) σχετ : 

«..όσον αφορά στην πραγµατοποίηση φυτεύσεων, είναι γνωστό ότι σε βαθµίδες που δεν έχουν ολοκληρωθεί, δεν είναι δυνατόν να 
πραγµατοποιηθούν φυτεύσεις. ∆εδοµένης της απαγόρευσης πρόσβασης από την ΕΜΝΕ σε συγκεκριµένες περιοχές παλαιών 
πρανών της εκµετάλλευσης, δεν είναι πλέον εφικτή η αποκατάσταση περιοχών που υπέστησαν εκµετάλλευση πριν το Σεπτέµβριο 
του 2008 και βρίσκονται εν γένει σε υψόµετρο µεγαλύτερο του +130. Το πρόβληµα αντιµετωπίζεται στη νέα Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων που έχουµε υποβάλλει στη ∆/νση ΠΕ.ΧΩ. της Περιφέρειας Αττικής και έλαβε Α.Π. Φ4363/5607/21-7-2010 και 
αναµένεται να διαβιβασθεί και στην Υπηρεσία σας για γνωµοδότηση (το έγγραφο αυτό απευθύνονταν στην ∆ιεύθυνση ∆ασών 
Πειραιά). Όσον αφορά στην αποκατάσταση των περιοχών που υπέστησαν εκµετάλλευση µετά το Σεπτέµβριο του 2008, σας 
ενηµερώνουµε ότι οι περιβαλλοντικοί όροι τηρούνται. Έχουν δηµιουργηθεί βαθµίδες µε τα ενδεικνυόµενα γεωµετρικά και λοιπά 
χαρακτηριστικά και είναι σε θέση να δεχτούν φυτεύσεις. ∆ηµιουργείται όµως το ερώτηµα της ορθότητας εκτέλεσης φυτεύσεων σε 
χαµηλότερες υψοµετρικά βαθµίδες, όταν από πάνω τους υπάρχει µη αποκατεστηµένο πρανές. Η αποκατάσταση του πρανούς αυτού 
χρήζει ιδιαιτέρων µέτρων ασφαλείας και για το λόγο αυτό συµπεριλήφθηκε στην ανωτέρω αναφερθείσα νέα Μ.Π.Ε. Αναµένοντας τις 
οδηγίες των αρµόδιων Υπηρεσιών, η επιχείρησή µας έχει προβεί σε προεργασίες για την έναρξη φυτεύσεων σε περιορισµένο τµήµα 
της βαθµίδας στο +130, το οποίο επιλέχθηκε λόγω της ακραίας θέσης του στη λατοµική περιοχή. Επίσης, αναλυτικό πρόγραµµα 
αναδάσωσης και ειδική δασοτεχνική µελέτη µε τα νέα δεδοµένα δεν έχει εκπονηθεί, αφού εκκρεµεί το ζήτηµα του τρόπου 
αποκατάστασης των ανώτερων υψοµετρικά περιοχών. ∆εξαµενές ύδατος έχουν κατασκευασθεί αλλά δεν έχει απαιτηθεί η 
τοποθέτησή τους ακόµα. Καθώς οι πρώτες φυτεύσεις είναι σε εξέλιξη, οι ανάγκες σε νερό καλύπτονται επαρκέστατα από ευέλικτο 
υδροφόρο όχηµα της εταιρείας, χωρητικότητας 14µ3».        
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viii. Περιγραφή του προτεινόµενου έργου 

Στην υποβληθείσα (7) σχετική µελέτη έχουν αναφερθεί δύο 
εναλλακτικά σενάρια εξέλιξης του έργου. Αυτά σχετίζονται άµεσα µε την 
ακολουθούµενη  µεθοδολογία αποκατάστασης αλλά και εκµετάλλευσης στο 
νότιο σύνορο ΒΓ του λατοµικού χώρου (σύµφωνα µε την τρέχουσα και 
αποδεκτή επιστήµη και τεχνολογία της εκµετάλλευσης ανοικτών εκσκαφών). 
Σε αυτό το τµήµα έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια εκµετάλλευσης του 
φθάνοντας στα όρια του καθορισθέντος λατοµικού χώρου χωρίς να έχει 
πραγµατοποιηθεί αποκατάσταση. Ακόµα περισσότερο όµως, λόγω των 
διαµορφωµένων επισφαλών πρανών η ΕΜΝΕ απαγόρευσε οποιαδήποτε 
εργασία έµπροσθεν του πόδα των πρανών αυτών έως απόστασης 30µ και 
επέβαλλε επιπρόσθετα προστατευτικά µέτρα, (31) και (39) σχετικά.  

 

α) 1ο σενάριο χωρίς την αποκατάσταση του τµήµατος έµπροσθεν 
του συνόρου ΒΓ του Α νότιου λατοµικού χώρου 

Η ανεξέλεγκτη λατόµευση του λατοµικού χώρου στη θέση Γούβα-
Μπατσί, για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα, είχε σαν αποτέλεσµα την 
εµφάνιση εξαντληµένων πρανών µεγάλου ύψους στο σύνορο ΒΓ του Α 
νότιου χώρου. Με την (16) σχετική ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 
αλλά και την σχετική Μελέτη Επιπτώσεων και Αποκατάστασης της 
εκµεταλλεύτριας εταιρείας «Αφοί Καραµπίνη ΕΠΕ» που είχε υποβληθεί το 
Φεβρουάριο 2003, προβλέπονταν η αποκατάσταση του εν λόγω τµήµατος µε 
τη διαµόρφωση τεχνιτών βαθµίδων µε επιχωµατώσεις. Το χρονικό διάστηµα 
όµως από την έκδοση των όρων της (16) σχετικής ΚΥΑ και µετά 
πραγµατοποιήθηκε όχι µόνο ελλιπής αποκατάσταση του εν λόγω τµήµατος 
αλλά φαίνεται ότι λατοµεύθηκε ακόµα περισσότερο µε αποτέλεσµα την 
δηµιουργία ακόµα πιο επισφαλών πρανών. Συνέπεια όλων αυτών ήταν η 
έκδοση της απαγορεύσης  της ΕΜΝΕ µε την οποία δεν επιτρέπεται πλέον η 
πραγµατοποίηση οποιασδήποτε εργασίας έµπροσθεν του συνόρου ΒΓ και σε 
απόσταση 30µ και κατ’επέκταση δεν επιτρέπει και τη διενέργεια 
οποιασδήποτε πιθανής αποκατάστασης που απαιτεί εργασίες έµπροσθεν του 
µετώπου.  

 
 Ακολουθούµενη µεθοδολογία εκµετάλλευσης στην περίπτωση 

που ακολουθηθεί το 1ο σενάριο 
 Σύµφωνα µε την υποβληθείσα (7) σχετική µελέτη, τα επισυναπτόµενα 

σχέδια και έγγραφα αλλά και από την (35) πραγµατοποιηθείσα αυτοψία, από 
την µέχρι σήµερα λειτουργία του λατοµείου η εκµετάλλευση έχει µεν γίνει σε 
όλη την έκταση των Α και Β λατοµικών χώρων, εντατικότερα όµως λόγω και 
των γεωµορφολογικών συνθηκών έχει λατοµευθεί ο Α - νότιος χώρος 
(πλευρά ΒΓ). Τα πρανή σε αυτήν την πλευρά ξεκινούν από τα 164 έως τα 
179 στα όρια του λατοµικού χώρου (σύµφωνα µε τους προσκοµισθέντες 
χάρτες) και έως το υψόµετρο Υ+130 οι βαθµίδες δεν έχουν αναπτυχθεί ενιαία 
αλλά ούτε και ορθολογικά, όπως αναφέρεται και στην αντίστοιχη ενότητα της 
(7) σχετικής µελέτης, αποδίδοντας την υπάρχουσα κατάσταση στην 
προηγούµενη διαχείριση. Μέχρι το εν λόγω υψόµετρο υπάρχουν µερικώς 
αναπτυγµένες τεχνητές βαθµίδες νοτιοανατολικά (σηµείο ορίου Β) και µία 
µικρή αναχαίτιση του κατακόρυφου πρανούς στο +140 νοτιοδυτικά (σηµείο 
ορίου Γ). Από το υψόµετρο αυτό και κάτω έχουν αναπτυχθεί οι βαθµίδες 
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εκµετάλλευσης Β130 και Β110 και µερικώς οι βαθµίδες αποκατάστασης Β120 
και Β100 (7 σχετική µελέτη). Η εκµετάλλευση του λατοµικού χώρου, 
αναφέρεται ότι έχει προγραµµατιστεί να συνεχιστεί µε την µέθοδο των ορθών 
βαθµίδων ανοικτής εκσκαφής µέχρι το υψόµετρο +90 ενώ από το +80 θα 
εφαρµοστεί η µέθοδος κλειστής εκσκαφής, µε µέτωπα εκµετάλλευσης ύψους 
10 m που θα αναπτυχθούν µεταξύ των υψοµέτρων Υ+100 και Υ+10. Στην εν 
λόγω µελέτη αναγράφεται ότι η συγκεκριµένη µέθοδος εκµετάλλευσης δεν θα 
επηρεάσει το εντός της λατοµικής ζώνης οριοθετηθέν ρέµα (20) σχετική 
απόφαση. Από το +80 και προς τα κάτω, που η εκµετάλλευση θα συνεχιστεί 
µε την προτεινόµενη κλειστή εκσκαφή, αναφέρεται ότι θα ληφθεί ειδική 
µέριµνα για την αντιµετώπιση δυσχερειών από όµβρια ύδατα. Συγκεκριµένα, 
προβλέπεται η διαµόρφωση έκαστης κλειστής βαθµίδας µε µικρή κλίση προς 
το κέντρο και τη διαµόρφωση µικρού ορύγµατος κεντρικά, όπου θα 
τοποθετηθεί αντλία όµβριων υδάτων. Για την πρόσβαση στον λατοµικό χώρο 
αναφέρεται ότι είναι ήδη διαµορφωµένη η εξωτερική προσπέλαση ενώ το 
δίκτυο των εσωτερικών προσπελάσεων είναι µερικώς ανεπτυγµένο, 
καθιστώντας προσβάσιµα τα ανώτερα υψοµετρικά µέτωπα εξόρυξης, τις 
πλατείες, το συγκρότηµα θραύσης – ταξινόµησης κλπ. Αναφέρεται επίσης ότι 
στις επόµενες φάσεις της εκµετάλλευσης του λατοµείου έχει προγραµµατιστεί 
κατ’αρχήν η µετεγκατάσταση του συγκροτήµατος θραύσης-λειοτρίβησης στο 
βορειοδυτικό τµήµα της Β΄ λατοµικής ζώνης (πλευρά ΕΘ) και σε υψόµετρο 
περίπου +80 ώστε να απελευθερωθεί ο εσωτερικός χώρος για την 
δηµιουργία των επόµενων βαθµίδων και την πλήρη εκµετάλλευση των 
υπαρχόντων αποθεµάτων ασβεστολίθου µε την ανάπτυξη των βαθµίδων από 
το υψόµετρο +100 µέχρι το +10. Αναφέρεται ο προγραµµατισµός της 
διαµόρφωσης των ακόλουθων βαθµίδων εξόρυξης: 

Β100, Β90, Β80, Β70, Β60, Β50, Β40, Β30, Β20, Β10 

Εντός της επταετίας προβλέπεται να εκµεταλλευθούν και 
αποκατασταθούν οι διαµορφούµενες βαθµίδες: 

Β100, Β90, Β80, Β70, Β60 

Για όλες τις βαθµίδες η κατεύθυνση διαµόρφωσης θα είναι από πάνω 
προς τα κάτω µε τη διεύθυνση και τη γενική κατεύθυνση προχώρησης των 
µετώπων προς όλες τις πλευρές των ορίων του χώρου έτσι ώστε (όπως 
αναγράφεται στην σχετική µελέτη) η κατ' αυτό το τρόπο βαθµιδωτή µορφή 
του χώρου, στο τέλος της εκµετάλλευσης να διευκολύνει και τις εργασίες 
αποκατάστασης. Η βαθµίδα που θα πλησιάζει κάθε φορά στα όρια του 
λατοµικού χώρου, θα εγκαταλείπει περιµετρική ζώνη πλάτους 8 m (σύµφωνα 
µε τους κανονισµούς του ΚΜΛΕ). Τα µέτωπα εξόρυξης θα έχουν ύψος 10 m 
ενώ τo ελάχιστο πλάτος δαπέδων στις βαθµίδες εκµετάλλευσης (σύµφωνα µε 
ΚΜΛΕ) θα είναι κατά το στάδιο εξόρυξης ή κατά το στάδιο που κινούνται 
οχήµατα σ' αυτές, ελάχιστο πλάτος 12 m, και κατά το στάδιο της εξόρυξης 
στην αµέσως χαµηλότερη βαθµίδα, η µείωση του δαπέδου να µην οδηγεί σε 
πλάτος µικρότερο των 6 m. Η γωνία του µετώπου της βαθµίδας κατά την 
εκµετάλλευση θα είναι 75ο ως προς το οριζόντιο επίπεδο (όση περίπου και η 
κλίση των διατρηµάτων εξόρυξης) και στην τελική µορφή του χώρου η 
συνολική γωνία τελικού πρανούς θα είναι 60ο ενώ οι βαθµίδες θα είναι 
παρακατακόρυφες όπως παρουσιάζονται στην (7) σχετική µελέτη (βλέπε 
σχ.2 της παρούσας εισήγησης). 
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Η εξόρυξη του ασβεστολιθικού πετρώµατος θα γίνεται µε τη µέθοδο 
διάτρησης µε τη χρήση ερπυστριοφόρου διατρητικού µηχανήµατος και µε 
ανατίναξη µε τη χρήση ANFO και αµµωνίτιδας και πυροδότηση µε NONEL. Η 
αποκοµιδή των εξορυσσοµένων υλικών θα πραγµατοποιείται µε 
ελαστιχοφόρο φορτωτή και τριαξονικά φορτηγά µε τελική εµφανιζόµενη 
παραγωγική ικανότητα 1500µ3 in situ ηµερησίως ασβεστολιθικού 
πετρώµατος. Προσδιορίζοντας την ετήσια παραγωγική ικανότητα σε 0,33 
εκατ µ3 ετησίως και τα απολήψιµα αποθέµατα έως τη βαθµίδα των Β60 (που 
προβλέπεται να αναπτυχθεί η λατόµευση εντός της επόµενης επταετίας) σε 4 
εκατ µ3 in situ, η εταιρεία εκτιµά ότι υπερεπαρκούν για την κάλυψη της 
λειτουργίας της δραστηριότητας στο συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. 
Επισηµαίνεται ότι σε αυτήν την περίπτωση αποκλείεται η αποκατάσταση του 
ΒΓ συνόρου ενώ παράλληλα καθίσταται επισφαλής και η πραγµατοποίηση 
των εργασιών τόσο λατόµευσης όσο και αποκατάστασης για το χώρο 
έµπροσθεν του µετώπου ΒΓ έστω και µε τη χρήση µεταλλικού πλέγµατος. 

 

β) 2ο σενάριο όπου έχει συµπεριληφθεί και η πραγµατοποίηση 
εργασιών αποκατάστασης της πλευράς ΒΓ του Α νότιου λατοµικού 
χώρου 

Στο δεύτερο σενάριο για το τµήµα που αφορά την πλευρά ΒΓ στον Α 
νότιο λατοµικό χώρο έχει σχεδιασθεί αποκατάστασή του µέσω της επέκτασης 
του λατοµικού χώρου από ΒΓ σε Β΄Γ΄, δηλ. µε µετακίνηση του εν λόγω 
συνόρου κατά 50µ προς νοτιοανατολικά και για συνολική έκταση 30 στρ 
(βλέπε 7 σχετική µελέτη) και προφανώς µε σχετική µεταβολή και των ορίων 
ΑΒ σε ΑΒ΄ και Γ∆ σε Γ΄∆ (σχ.3) Η εκµεταλλεύτρια εταιρεία αναφέρει τη λύση 
αυτή ως επικρατέστερη δεδοµένης και της εκδοθείσας απαγόρευσης 
εργασιών έµπροσθεν του πρανούς στο σύνορο ΒΓ για λόγους ασφαλείας 
(31) σχετική) από την Επιθεώρηση Μεταλλείων. Σύµφωνα µε την Α.Π. 
ΕΜΝΕ/Φ11.3.5Ψ/1/1433/4-5-2009 επιστολή της Επιθεώρησης Μεταλλείων, 
µε θέµα τη λήψη µέτρων ασφαλείας στο λατοµείο, έχει δοθεί εντολή 
απαγόρευσης της πρόσβασης στα απότοµα αυτά πρανή για όλους τους 
εργαζόµενους και σε απόσταση 30m, προς αποφυγή ατυχήµατος. Στην 
περίπτωση πραγµατοποίησης του 2ου σεναρίου, το πρανές ΒΓ θα 
αποκατασταθεί µε τη διαµόρφωση 7 βαθµίδων από το υψόµετρο 179 έως το 
υψόµετρο 137µ.  

 
ix. Συνοδές εγκαταστάσεις: 
α) Σπαστηριοτριβείο 
Το εξορυσσόµενο υλικό οδηγείται στο Συγκρότηµα Παραγωγής & 

Επεξεργασίας Αδρανών Υλικών για την παραγωγή διαφόρων τύπων – 
κλασµάτων κοκκοµετρικά διαβαθµισµένων αδρανών υλικών (άµµος, 
γαρµπίλι, χαλίκι, χονδροχάλικο, σκύρα, 3Α, κτλ). Για τη διευκόλυνση της 
παραγωγικής διαδικασίας η υπάρχουσα εγκατάσταση (σπαστηριοτριβείο) θα 
µεταφερθεί σε νέα θέση, (21) σχετικές άδειες µετεγκατάστασης και 
παράτασης ισχύος. 

 
β) Αποθήκη εκρηκτικών και καψυλλίων 
Στο χώρο υφίσταται επίσης µία αποθήκη εκρηκτικών υλών και 

καψυλλίων στις οποίες µπορούν να αποθηκευτούν έως και 1800 κιλά ANFO 
και αµµωνίτη, 2000 µέτρ ακαριαίας θρυαλλίδας και 1000 τεµάχια καψύλλια. Η 
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εταιρεία έχει προσκοµίσει τις (25) και (26) σχετικές άδειες λειτουργίας 
αποθήκης εκρηκτικών και την (27) σχετική άδεια µεταφοράς και χρήσης 
εκρηκτικών υλών µε σχετικά πιστοποιητικά ενεργητικής πυροπροστασίας. 
Κατά δήλωση του υπεύθυνου µηχανικού της εταιρείας κου Στέλιου Μανάρα, 
στις αποθήκες δεν πραγµατοποιείται αποθήκευση εκρηκτικών αφού 
λαµβάνεται µέριµνα ώστε τα εκρηκτικά να χρησιµοποιούνται την ίδια την 
ηµέρα της παραλαβής τους. 

 
γ) Συνεργείο οχηµάτων – µηχανηµάτων / αποθήκη 
Επίσης στον χώρο του λατοµείου λειτουργεί και συνεργείο οχηµάτων – 

µηχανηµάτων που συµµετέχουν στην λατοµική δραστηριότητα, όπου 
εκτελείται επισκευή και συντήρηση των οχηµάτων και των µηχανηµάτων του 
λατοµείου. Τµήµα του χώρου χρησιµοποιείται ως αποθήκη εργαλείων, 
ανταλλακτικών κλπ 

 
δ) Υδρογεωτρήσεις 
Στο χώρο του λατοµείου υφίστανται και λειτουργούν δύο βιοµηχανικές 

υδρογεωτρήσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί οι (24) σχετικές άδειες χρήσης 
νερού, στις θέσεις x=457196 και y=4203909 και x=456961 και y=4203924 

 
 
ε) Αντλία καυσίµων – δεξαµενή καυσίµων 
Κατά τη (35) σχετική αυτοψία διαπιστώθηκε στο χώρο η εγκατάσταση 

αντλίας καυσίµων. Κατά δήλωση των υπευθύνων η αντλία θα αποµακρυνθεί 
αφού και η πλήρωση των οχηµάτων θα γίνεται από κινητό βυτίο (κατά 
δήλωσή τους). 

  
στ) Λοιπές εγκαταστάσεις 
Στην (7) σχετική µελέτη αναφέρεται ότι οι υπόλοιπες βοηθητικές 

εγκαταστάσεις (γραφεία, γεφυροπλάστιγγα, αποθήκες κλπ.) θα µεταφερθούν 
εκτός του λατοµικού χώρου, στον όµορο χώρο της µονάδας παραγωγής 
ετοίµου σκυροδέµατος που τροφοδοτείται από τα αδρανή υλικά του 
λατοµείου εκµετάλλευσης της Επιχείρησης «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ & ΥΙΟΙ 
ΑΒΕΕ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ». Παρόµοια πρόβλεψη υπάρχει και για το 
συνεργείο, αλλά σε µεταγενέστερη χρονική περίοδο. 

 
 

x. Οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου που 
σηµειώνονται κατά τη φάση  κατασκευής συνοψίζονται ως εξής: 

 
Από τη λειτουργία του συγκροτήµατος επεξεργασίας προκύπτουν: 
 
α) Αέρια απόβλητα: που περιλαµβάνουν τη σκόνη που παράγεται από 

τις διατρήσεις και ανατινάξεις, από  τη διαδικασία της εκφόρτωσης – πτώσης 
του εξορυγµένου ασβεστολιθικού πετρώµατος από τα φορτηγά αυτοκίνητα 
προς τους τροφοδότες και στους χώρους απόθεσης, από το κατάστρωµα του 
δρόµου κατά την κίνηση των οχηµάτων µεταφοράς υλικών στο εσωτερικό 
δίκτυο του εργοταξιακού χώρου όπως και από την διαδικασία της 
επεξεργασίας του υλικού στο σπαστηριοτριβείο. Επίσης αέρια ρύπανση 
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(καυσαέρια) προκύπτει και από τη λειτουργία των µηχανών εσωτερικής 
καύσης των οχηµάτων 

 
β) Υγρά απόβλητα: κατά την λειτουργία της µονάδας παράγονται υγρά 

απόβλητα κατά την συντήρηση του µηχανολογικού εξοπλισµού (ορυκτέλαια, 
υδραυλικά υγρά, κτλ) αλλά και διαρροές πετρελαιοειδών. Επίσης 
προκύπτουν λύµατα από το προσωπικό της επιχείρησης περίπου 20 
ατόµων. 

 
γ) Στερεά απόβλητα: προκύπτουν από τα στείρα της εξορυκτικής 

διαδικασίας, τις χάρτινες, πλαστικές και ξύλινες συσκευασίες υλικών, από τον 
παλαιό και παροπλισµένο µηχανολογικό εξοπλισµό αλλά και από τα 
χρησιµοποιηµένα ανταλλακτικά του υφιστάµενου συνεργείου. Επίσης 
προκύπτουν µικροποσότητες συσκευασιών και λοιπών αστικών 
απορριµµάτων του προσωπικού της εγκατάστασης. 

 
δ) Θόρυβος: κατά τις εκρήξεις προκαλείται εκποµπή ηχητικών κυµάτων 

σε υψηλά επίπεδα έντασης. Θόρυβος επίσης προκαλείται και από τη 
λειτουργία των οχηµάτων αλλά και του κινητού ή σταθερού Η/Μ εξοπλισµού. 

 
ε) ∆ονήσεις εδάφους από εκρήξεις: πρόκειται για την αντίδραση του 

εδάφους στο κρουστικό κύµα και την µετέπειτα φάση της ωστικής πιέσεως 
που προκαλούνται κατά την έντονη χηµική αντίδραση των εκρηκτικών υλών. 
Επηρεάζονται από µία σειρά ελέγξιµων παραµέτρων, οι οποίες λαµβάνονται 
υπόψη κατά τον σχεδιασµό των ανατινάξεων για την επίτευξη της 
ελαχιστοποίησης των σχετικών οχλήσεων ανάλογα µε την κατάσταση της 
γύρω περιοχής (όπως αναγράφεται στην (7) σχετική µελέτη).  

 
στ) Οπτική ρύπανση: πρόκειται για αναπόφευκτες µεταβολές στο 

φυσικό τοπίο καθώς η ανάπτυξη κανονικών γεωµετρικών µορφών και 
άκαµπτων ευθύγραµµων τµηµάτων που απαιτούνται για την ευστάθεια των 
πρανών και ασφάλεια των εργαζόµενων έρχεται σε αντίθεση µε τις οµαλές 
καµπύλες του τοπίου. Επιπλέον αντιθέσεις προκαλούνται λόγω των 
ανοικτών χρωµάτων των εκσκαφών σε σχέση µε τα σκούρα χρώµατα του 
φυσικού περιβάλλοντος (βλέπε (7) σχετική µελέτη).  

 

ζ) Μεταβολές της µορφολογίας του εδάφους ικανής έκτασης: κατά 
την λατόµευση προκύπτουν επιπτώσεις στο έδαφος από τις διακινήσεις 
σηµαντικής κλίµακας και έκτασης χωµατουργικών εργασιών. Κατά την 
κατασκευή των βαθµίδων πιθανά να εκδηλωθεί εµφάνιση διάβρωσης. 

 

xi. Ειδικές Οριακές τιµές στάθµης θορύβου και ρυπαντ. φορτίων 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες  διατάξεις: 

 - Στάθµη θορύβου και σκόνης: Π.∆. 1180/81 (άρθ. 2, πιν. 1) 
 - Στερεά απόβλητα: 50910/2727/03 (ΦΕΚ Β1909/22-12-03) 
 - Επικίνδυνα απόβλητα: Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383Β/28-03-

06) 
 - Άχρηστα Υλικά Συσκευασίας: Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/01) 
 - Απόβλητα λιπαντικών ελαίων: Π.∆. 82/04 (ΦΕΚ 64/02-03-04) 
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 - Ρυπαντικά φορτία στην ατµόσφαιρα: Π.Υ.Σ. 99 (ΦΕΚ 135/Α/87), 25 
(ΦΕΚ 52/Α/88) 

 - Επικίνδυνα απόβλητα: ΗΠ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/28-03-
2006) 

 - Μεταχειρισµένα ανταλλακτικά: Π∆ 116/04 (Π∆ 81/Α/04) 
 - Υγρά απόβλητα: Ειβ/221/22-1-65, όπως τροποποιήθηκε µε τη 

Γ1/17831/71 ΦΕΚ(986/Τ.Β/71) και Γ4/1305/2-8-74 ΦΕΚ(801/Τ.Β/74). 
 
 

xii. Τεχνικά έργα και µέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα 
αντιµετώπισης της υποβάθµισης του  περιβάλλοντος, που επιβάλλεται 
να κατασκευασθούν και να εφαρµόζονται: 

A. ΦΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: 

1. Της έναρξη των εργασιών λατόµευσης να προηγηθεί η χορήγηση 
όλων των προβλεπόµενων αδειών και εγκρίσεων που προκύπτουν από την 
υφιστάµενη νοµοθεσία 

2. Τονίζεται ότι για οποιαδήποτε επέµβαση σε εκτάσεις µε δασικό 
χαρακτήρα, θα πρέπει να έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση έγκρισης 
επέµβασης από την αρµόδια δασική υπηρεσία σύµφωνα µε τους όρους, τις 
προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπονται από τη δασική νοµοθεσία  

3. Για τα τµήµατα του έργου για τα οποία έχουν εκδοθεί αποφάσεις 
αναδάσωσης θα πρέπει να εκδοθεί η σχετική απόφαση άρσης 
αναδάσωσης, πριν τη λήψη της άδειας έγκρισης επέµβασης  

4. Η αρµόδια περιφερειακή δασική υπηρεσία να µεριµνήσει για την 
κήρυξη της περιοχής ως αναδασωτέα µετά το πέρας των εργασιών, και της 
έκδοσης δασικής απαγορευτικής διάταξης βόσκησης 

5. Σε περίπτωση διακοπής της εκµετάλλευσης για οποιοδήποτε λόγο, 
να γίνει πλήρης αποκατάσταση του χώρου που έχει διαταραχθεί 

6. Να έχουν εφοδιασθεί όλες οι συνοδεύουσες δραστηριότητες του 
λατοµείου όπως αυτές: του συνεργείου, της αντλίας καυσίµων, της διάθεσης 
υγρών αποβλήτων και της προσωρινής εναπόθεσης των προϊόντων στους 
αντίστοιχους χώρους, του σπαστηριοτριβείου, των υδρογεωτρήσεων κλπ 
εφόσον διατηρηθούν, µε τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις 
περιβαλλοντικών όρων από τις αρµόδιες υπηρεσίες. 

7. Η λατόµευση να διενεργείται µε πορεία από πάνω προς τα κάτω 

8. Τα πατάρια και τα χαρακτηριστικά αυτών να διαµορφωθούν 
συµφωνά µε τις επιταγές του Κ.Μ.Λ.Ε. (ΦΕΚ 931 Β/31.12.84). 

9. Το ελάχιστο πλάτος κάθε εξοφληµένης βαθµίδας να είναι 6µ και το 
µέγιστο ύψος 12µ. Μετά την εξόφληση κάθε βαθµίδας να αρχίζει η 
αποκατάστασή της που θα ολοκληρώνεται µέσα σε ένα χρόνο. Κάθε 
βαθµίδα, στην τελική της µορφή, θα έχει το δικό της δρόµο προσπέλασης και 
τα δάπεδα των τελικών βαθµίδων να έχουν µικρή κλίση προς το εσωτερικό 
του χώρου επέµβασης (2-5%) ώστε να ενισχύεται η συγκράτηση του εκεί 
εναποτιθέµενου εδαφικού υλικού. 

10. Απαιτείται ο προγραµµατισµός των προς εκτέλεση εργασιών να 
συνταχθεί µε τρόπο ώστε εργασίες λατόµευσης και αποκατάστασης στο 
χώρο να γίνονται παράλληλα   
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11. Πριν την έναρξη των εργασιών να κατατεθεί στη ∆/νση 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Αττικής, χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης εργασιών λατόµευσης (διαµόρφωσης 
βαθµίδων) και αποκατάστασης µε κατάλληλη φυτοτεχνική µελέτη µε ακριβές 
χρονοδιάγραµµα εργασιών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι µε την πρόοδο 
των εργασιών θα πραγµατοποιείται και ταυτόχρονη αποκατάσταση του 
χώρου. 

12. Για την παρακολούθηση της προόδου των εργασιών λατόµευσης και 
της αποκατάστασης θα πρέπει να κατατίθεται κάθε έξι (6) µήνες τοπογραφικό 
σχέδιο σε κατάλληλη κλίµακα καθώς και συνοπτική Τεχνική Έκθεση και 
φωτογραφικό υλικό στα οποία θα αναφέρεται και θα δεικνύεται η πρόοδος 
των εργασιών αποκατάστασης. Τα παραπάνω να κατατίθενται στην 
Ε.Μ.Ν.Ε., τη ∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, στο Τµήµα Περιβάλλοντος και 
Υδροοικονοµίας της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και Νήσων, στο 
∆ασαρχείο Πειραιά και στη ∆/νση Περιβάλλοντος του ∆.Σαλαµίνας. 
Οποιαδήποτε απόκλιση από το χρονοδιάγραµµα εργασιών να αιτιολογείται 
επαρκώς. 

13. Σε περίπτωση γεωλογικών αστοχιών κατά τις εργασίες 
αποκατάστασης οι οποίες πιθανολογούν οιαδήποτε τροποποίηση των 
βαθµίδων εκτός των αναφεροµένων µέσα στην Μελέτη, θα πρέπει να 
ενηµερώνονται οι αρµόδιες υπηρεσίες (Ε.Μ.Ν.Ε., ∆/νση Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, Τµήµα 
Περιβάλλοντος Πειραιά, ∆ασαρχείο Πειραιά) και η συνέχιση των εργασιών να 
πραγµατοποιείται µετά από γνωµοδότηση τους. Κάθε είδους τροποποίηση 
κατά την κατασκευή να γίνεται σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς. 

14. Να γίνει οριοθέτηση στο φρύδι της άνω υφιστάµενης βαθµίδας  µε 
σταθερά σηµεία (τσιµεντένια κολωνάκια, πάσσαλοι, κλπ.), των θέσεων που 
προβλέπεται να φτάσει το φρύδι της τελικής εκσκαφής (περιµετρικά σε όλο 
τον χώρο της ανοιχτής εκσκαφής), σύµφωνα µε τα όσα περιγράφονται στην 
µελέτη, παρουσία αρµοδίων υπαλλήλων της Ε.Μ.Ν.Ε. και της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Αττικής, πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας. Στην πλευρά ΒΓ του Α 
νότιου λατοµικού χώρου θα πραγµατοποιηθεί σε υψόµετρο 164 έως 179µ για 
το 1ο σενάριο και σε υψόµετρο περίπου στα 186µ για το 2ο σενάριο. 

15. Να δηµιουργηθεί πράσινη ζώνη προστασίας περιµετρικά του 
λατοµείου µε φυτευτικό σύνδεσµο 2µx2µ και σε βάθος 3 σειρών 

16. Να βρίσκεται πάντα περιµετρική περίφραξη του λατοµείου, για την 
προστασία των φυτών που θα φυτευτούν από τη βόσκηση 

17. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα πυροπροστασίας 

18. Να γίνεται συλλογή και διαφύλαξη του εδαφικού υλικού ώστε να 
χρησιµοποιηθεί κατά την αποκατάσταση 

19. Η οποιαδήποτε φθορά δασικής βλάστησης να περιοριστεί στην 
ελάχιστη δυνατή 

20. Να ορισθεί ∆ιπλωµατούχος Μεταλλειολόγος Μηχανικός, ως 
επιβλέπων των λατοµικών εργασιών. 

21. Να τηρούνται και να συµπληρώνονται τα Ειδικά Θεωρηµένά (από 
την αρµόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων) Βιβλία, στα οποία περιλαµβάνονται: 
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a. Βιβλίο παρατηρήσεων και υποδείξεων του επιβλέποντος 
Μηχανικού – Βιβλίο έργου (ΚΜΛΕ, Αρ 15 §8). 

b. Βιβλίο ατυχηµάτων - δυστυχηµάτων και εφαρµογή 
διαδικασίας ενηµέρωσης των αρµόδιων υπηρεσιών  (ΚΜΛΕ, Αρ. 96 
§2 ). 

c. Βιβλίο επιθεωρήσεων (ΚΜΛΕ, Αρ. 3 §3) 

22. Οι χώροι εργασίας του λατοµείου να σχεδιάζονται, κατασκευάζονται 
και συντηρούνται µε τέτοιο τρόπο ώστε οι εργαζόµενοι να µπορούν να 
εκτελούν τις εργασίες τους χωρίς κίνδυνο. 

23. Οι τελικές βαθµίδες αποκατάστασης, όπου αυτό είναι εφικτό να 
έχουν µικρή εσωτερική κλίση ώστε να επιτυγχάνεται συγκράτηση του ύδατος 
της βροχής (µε σκοπό την υποβοήθηση ανάπτυξης του ριζικού συστήµατος 
των φυτών που θα αναπτυχθούν πάνω στις επιφάνειες των βαθµίδων). 

24. Οι εργασίες σε όλους τους χώρους του λατοµείου να γίνονται υπό 
την επίβλεψη Υπεύθυνου προσωπικού. 

25. Όλες οι εργασίες και κυρίως αυτές που συνεπάγονται ιδιαίτερους 
κινδύνους να ανατίθενται µόνο σε εκπαιδευµένο προσωπικό και να 
ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες που δίνονται. 

26. Κατάλληλη σήµανση σε όλα τα µέτωπα εργασίας και στους χώρους 
από όπου διέρχονται κατασκευαστικά µηχανήµατα. 

27. Όλα τα αυτοκινούµενα οχήµατα να φέρουν ηχητική και οπτική 
προειδοποίηση κατά την οπισθοκίνηση 

28. Οι χειριστές των φορτωτών, των διατρητικών, των εκρηκτικών 
καθώς και οι οδηγοί των φορτηγών αυτοκινήτων να είναι όλοι αδειούχοι. 

29. Στο γραφείο, στην είσοδο του λατοµικού χώρου, να υπάρχει χώρος 
για την παροχή πρώτων βοηθειών στην περίπτωση µικροατυχηµάτων καθώς 
και τηλεφωνική επικοινωνία µε Νοσοκοµείο στην περίπτωση που απαιτηθεί. 

30. Απαιτείται η τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας σχετικά µε τις 
εκποµπές καυσαερίων των µηχανηµάτων και των οχηµάτων του εργοταξίου. 

31. Να πραγµατοποιείται τακτική συντήρηση και έλεγχος των φορτηγών 
και των µηχανηµάτων. 

32. Για τον περιορισµό της σκόνης να λαµβάνονται όλα τα αναγκαία 
µέτρα (καλυµµένα φορτηγά, διαβροχή οδών, σωρών, σηµείων 
µεταφόρτωσης και τροφοδοσίας, καλυµµένες µεταφορικές ταινίες, µείωση 
του ύψους πτώσης των αδρανών, µειωµένες ταχύτητες µεταφοράς υλικού, 
στεγανοποίηση των εγκαταστάσεων θραύσης, λειοτρίβησης του 
σπαστηροτριβείου, ελεγχόµενες εκρήξεις κτλ.). 

33. Να εγκατασταθούν συστήµατα ψεκασµού νερού στις εστίες 
δηµιουργίας σκόνης και να πραγµατοποιείται συχνή διαβροχή των µετώπων 
και των δρόµων και χώρων κίνησης των οχηµάτων από υδροφόρα, µε 
συχνότητα η οποία θα καθορίζεται από τις επικρατούσες συνθήκες για την 
αποφυγή διασποράς της σκόνης. 

34. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε µορφής καύσης υλικών. 

35. Ειδικές οριακές τιµές στάθµης θορύβου και δονήσεων σύµφωνα µε 
τις ισχύουσες διατάξεις: 

Υ.Α.2640/270/ΦΕΚ689/Β/18.8.78, Υ.Α.56206/1613/ΦΕΚ570/Β/9.9.86, 
Υ.Α.69001/1921/ΦΕΚ 751/Β/18.10.88 και Υ.Α.765/14.1.91/ΦΕΚ81/Β/21.2.91. 
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 Ανώτατο επιτρεπόµενο όριο θορύβου όπως αναφέρεται στην 
Υ.Α.17252/92 (ΦΕΚ395/Β/19.6.92). Σε κάθε περίπτωση για τη λειτουργία 
των εγκαταστάσεων του έργου ισχύουν τα προβλεπόµενα στο Π.∆. 1180/81 
(ΦΕΚ 293/Α/6-10-81). 

36. Να ληφθούν τα κατάλληλα ηχοµονωτικά µέτρα (έδραση 
µηχανηµάτων σε ειδικές αντικραδασµικές βάσεις) ούτως ώστε η στάθµη 
θορύβου από τη λειτουργία των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, να 
µην υπερβαίνει το επιτρεπόµενο όριο που ορίζεται από το Π.∆. 1180/81, και 
γενικότερα να µην επηρεάζει το ακουστικό περιβάλλον της περιοχής. 

37. Απαγορεύεται η απόθεση στείρων (πχ µπαζώµατα) ή άλλων υλικών 
σε ρέµατα, χειµάρρους ή µισγάγγεια η δασικού χαρακτήρα εκτάσεις. 

38. Απαγορεύεται κάθε ανεξέλεγκτη έστω και προσωρινή αποθήκευση 
υλικών έξω και γύρω από το χώρο του λατοµείου ή ακόµα και κατά τη 
διακίνηση των υλικών από το λατοµείο έως το χώρο παράδοσης. Σε 
περίπτωση εναποθέσεως εξ ατυχήµατος να περισυλλέγεται άµεσα. 

39. Για την εναπόθεση σε σωρούς στείρων και άλλων υλικών 
αποβλήτων – απορριµµάτων κλπ εντός του λατοµικού χώρου να εκδοθεί 
άδεια προσωρινής αποθήκευσης σε κατάλληλο χώρο από αρµόδια 
υπηρεσία. 

40. Τα παλαιά και άχρηστα ανταλλακτικά να πωλούνται σε ειδικές 
επιχειρήσεις οι οποίες να ανήκουν στα Συστήµατα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης 
(Σ.Ε.∆.) των Οχηµάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους (Ο.Τ.Κ.Ζ.) και των 
χρησιµοποιηµένων ανταλλακτικών τους σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 
του άρθρου 14 του Π.∆.116/5-3-2004(ΦΕΚ  81Α'/2004).  

41. Τα µεταχειρισµένα ελαστικά να αποθηκεύονται και να παραδίδονται 
σε εγκεκριµένο Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Ελαστικών ή σε νόµιµο 
συλλέκτη βάση της Π.∆. 109/2004 (ΦΕΚ 75Α).  

42. Απαγόρευση κάθε ανεξέλεγκτης, ακόµα και προσωρινής 
αποθήκευση στερεών αποβλήτων όπως κενά δοχεία από καύσιµα, λιπαντικά 
και υπολείµµατα παρόµοιων ουσιών είτε στο εσωτερικό είτε εκτός των ορίων 
της υπό εκµετάλλευση έκτασης. Τέτοιου είδους υλικά θα συγκεντρώνονται 
προσωρινά και υπό επίβλεψη στο εσωτερικό της θέσης ενδιαφέροντος από 
όπου και θα διατίθενται άµεσα και πάντα σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

43. Απαγορεύεται η απόρριψη λαδιών και καυσίµων στο έδαφος. Η 
αλλαγή των λαδιών των οχηµάτων και των µηχανηµάτων, εφόσον γίνονται 
στο λατοµικό χώρο, να γίνονται σε στεγανό δάπεδο (στις υφιστάµενες 
εγκαταστάσεις να αποκλειστεί κάθε πιθανή διαφυγή Α.Λ.Ε. προς το έδαφος – 
υπέδαφος), να συλλέγονται σε στεγανές δεξαµενές και να διατίθενται σε 
νόµιµα αδειοδοτηµένες εταιρίες διαχείρισης σύµφωνα µε το Π.∆ 82/2004 
(ΦEK64A/2-3-2004), κρατώντας τα σχετικά παραστατικά. Να υπογραφεί 
σύµβαση µε αδειοδοτηµένη εταιρεία διαχείρισης ορυκτελαίων µε την έναρξη 
λειτουργίας. 

44. Τα επικίνδυνα απόβλητα (στουπιά, υγρά φρένων κλπ.) να 
συλλέγονται προς ανακύκλωση ή καταστροφή από αδειοδοτηµένη εταιρεία 
διαχείρισης επικινδύνων, κρατώντας τα σχετικά παραστατικά, και να µην 
διοχετεύονται σε αποχετευτικό δίκτυο, έδαφος, υπέδαφος, υδάτινους 
αποδέκτες (συµπεριλαµβανοµένης της θάλασσας κλπ) βάσει των 
Κ.Υ.Α.13588/725/2006 (ΦΕΚ Β383/28-3-06) και Ν. 2939/06-08-2001. Να 
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υπογραφεί σύµβαση µε αδειοδοτηµένη εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων 
αποβλήτων µε την έναρξη λειτουργίας. 

45. Σε όλο το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο πραγµατοποιούνται 
εργασίες, εγκυµονεί ο κίνδυνος εκδήλωσης διαρροών καυσίµων ή ελαίων µε 
άµεση συνέπεια τη ρύπανση των επιφανειακών νερών, του εδάφους κλπ, 
ιδιαιτέρως όταν αυτό αφορά µεγάλες ποσότητες. Στην περίπτωση αυτή θα 
πρέπει να γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών όπως άµµος, ροκανίδι ή 
χρήση ειδικού γεωϋφάσµατος αµέσως µετά τη διαφυγή. Τέτοια υλικά θα 
πρέπει να υπάρχουν στο λατοµείο για τη δυνατότητα άµεσης επέµβασης. Η 
διάθεση αυτών θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες για τη διάθεση τοξικών 
αποβλήτων. 

46. Τα υγρά µη επικίνδυνα απόβλητα που προκύπτουν από το 
προσωπικό της δραστηριότητας αλλά και από την πλύση των οχηµάτων (εάν 
πραγµατοποιείται) µετά τη συγκράτηση των ελαίων και της λάσπης από 
κατάλληλα σχεδιασµένο αµµοσυλλέκτη – βορβοροσυλλέκτη να µεταφέρονται 
σε στεγανό βόθρο, την έγκριση της καταλληλότητας του οποίου όπως και της 
άδειας διάθεσης τους οφείλει η εκµεταλλεύτρια εταιρεία να λάβει από την 
αρµόδια υπηρεσία (∆/νση Πολεοδοµίας του δήµου στον οποίο υπάγεται). 

47. Να διενεργούν τακτική αποκοµιδή του περιεχοµένου της στεγανής 
δεξαµενής σε νόµιµους χώρους διάθεσης. 

48. Οι χρησιµοποιηµένες συσκευασίες των λιπαντικών ελαίων, 
πετρελαιοειδών κλπ (πλαστικές, µεταλλικές, χαρτοκιβώτια κλπ.) να 
συλλέγονται σε ειδικά διαµορφωµένους προστατευόµενους στεγανούς 
χώρους και να παραδίδονται σε φορέα διαχείρισης που να είναι 
συµβεβληµένος µε το Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών  
΄΄ΚΕΠΕ∆ Α.Ε.΄΄ (Υ.Α 105857, ΦΕΚ 391/Β/04-04-2003), ΄Έγκριση του 
συλλογικού συστήµατος Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης 
Συσκευασιών………….∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Ε΄΄. 

49. Οι µπαταρίες – ηλεκτρικές στήλες να αποθηκεύονται προσωρινά σε 
ασφαλείς χώρους πάνω σε αδιαπέραστες επιφάνειες µέχρι την παράδοσή 
τους στα Συστήµατα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης των χρησιµοποιούµενων 
Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών σύµφωνα µε το Π.∆.115/5-3-
2004(ΦΕΚ 80Α). Να υπογραφεί σχετική σύµβαση µε την έναρξη λειτουργίας. 

50. Κατά τη λειτουργία των µηχανηµάτων, την εκτέλεση εργασιών 
συνεργείων κλπ σε σηµεία πλησίον των χώρων αποκατάσταση όπου 
εµφανίζεται ικανή φυτική µάζα θα πρέπει να λαµβάνονται όλα τα µέτρα 
πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς αλλά και για την 
ελαχιστοποίηση του κινδύνου µετάδοσής της σε παρακείµενες περιοχές σε 
περίπτωση που αυτή εκδηλωθεί. Θα πρέπει να λαµβάνονται όλες οι 
απαραίτητες εγκρίσεις από το δασαρχείο και την πυροσβεστική υπηρεσία. 

51. Για την αποφυγή παρεµπόδισης της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο 
της περιοχής από τη συχνή µετακίνηση φορτηγών στην περιοχή του έργου 
και των περιβαλλοντικών οχλήσεων που οι κινήσεις αυτές συνεπάγονται 
(θόρυβος, σκόνη κλπ.), θα πρέπει να ληφθούν µέτρα ή καλύτερα λειτουργικοί 
κανόνες, όπως: η αποφυγή µετακινήσεων των φορτηγών και των 
µηχανηµάτων κατασκευής κατά τις ώρες κοινής ησυχίας, τις ώρες 
προσέλευσης και αποχώρησης των µαθητών από τις επηρεαζόµενες 
σχολικές µονάδες και τις ώρες υψηλού κυκλοφοριακού φόρτου, την κάλυψη 
των φορτηγών, την επιλογή µετακινήσεων σε µεγάλες οδικές αρτηρίες 
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ανεξαρτήτως εάν πρόκειται να διανύονται µεγαλύτερες αποστάσεις, να 
γίνεται εκτίµηση και να λαµβάνεται ειδική µέριµνα για τις ειδικές συνθήκες 
που επικρατούν τις εποχές αύξησης του πληθυσµού του νησιού κλπ µετά 
από προγραµµατισµό µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου Σαλαµίνας και 
λοιπών αρχών 

52. Απαιτείται ο συχνός καθαρισµός του χώρου γύρω από τις αποθήκες 
εκρηκτικών και καψυλλίων ανεξάρτητα εάν σε αυτές αποθηκεύονται ή όχι 
εκρηκτικά ή καψύλλια. Επιβάλλεται η απουσία οπουδήποτε εύφλεκτου 
υλικού γύρω από αυτές σε απόσταση κατ’ελάχιστον 20 µέτρων 

53. Απαγορεύεται οποιαδήποτε απόθεση – απόρριψη οικιακού τύπου 
απορριµµάτων τόσο από την ίδια την εταιρεία και τους εργαζοµένους της όσο 
και από τρίτους.  

54. Οποιαδήποτε άλλη χρήση του χώρου από οποιονδήποτε θα πρέπει 
να αναφέρεται εντός 24ώρου από τον υπεύθυνο τήρησης των όρων στο 
Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας ΠΕ Πειραιώς και Νήσων και στη 
∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Αττικής 

55.  και να γίνεται έλεγχος των έµφορτων οχηµάτων για τυχών ύπαρξη 
των παραπάνω. 

56. Τα στερεά απόβλητα, απορρίµµατα να διατίθενται στους 
εγκεκριµένους χώρους διάθεσης και να αποµακρύνονται τακτικά. 

57. Η σωστή αισθητική ένταξη της µονάδας στο τοπίο να επιτευχθεί µε 
την δενδροφύτευση ώστε να αποφεύγονται φαινόµενα οπτικής όχλησης.  

58. Μετά το πέρας των εργασιών ο χώρος θα πρέπει να έχει 
διαµορφωθεί όπως έχει προβλεφθεί από την εγκεκριµένη µελέτη και η 
εταιρεία υποχρεούται στην συλλογή και αποµάκρυνση των πάσης φύσεως 
απορριµµάτων, εργαλείων, µηχανηµάτων, σωρών, πλεοναζόντων υλικών 
(χρησίµων ή αχρήστων), προσωρινών εγκαταστάσεων µηχανηµάτων, κ.λ.π. 

59. Κατά τη φάση κατασκευής να γίνεται συστηµατικός έλεγχος για τη 
διασφάλιση αποφυγής τυχών αστοχιών των βαθµίδων ή κατολισθήσεων 

60. Στον χώρο που θα γίνουν οι φυτεύσεις να λαµβάνονται µέτρα 
προστασίας µε περίφραξη του χώρου αποκατάστασης από την βοσκή. 

61. Πριν την αποκατάσταση σε κάθε τελική βαθµίδα εκµετάλλευσης, 
αλλά και στην τελική πλατεία, να διαστρώνεται φυτική γη ή αργιλικό υλικό 
καλής ποιότητας πάχους τουλάχιστον µισού µέτρου, αφού προηγηθεί 
διάστρωση στείρων ύψους τουλάχιστον µισού µέτρου. Όµοια οι τελικές 
αποθέσεις των στείρων (βαθµίδες, πρανή) πριν από την αποκατάσταση να 
διαστρώνονται µε αργιλικό υλικό καλής ποιότητας πάχους τουλάχιστον µισού 
µέτρου ενώ όπου διαµορφώνονται πρανή στείρων αυτά να µην ξεπερνούν τα 
6µ 

62. Στα τελικά πρανή του δρόµου προσπέλασης προς το λατοµείο, 
καθώς και στα τελικά πρανή των στείρων να γίνει φύτευση θάµνων µε 
φυτευτικό σύνδεσµο 1,5µx1,5µ και να ληφθεί µέριµνα για την προστασία των 
φυτών από τη βόσκηση 

63. Η εκµεταλλεύτρια εταιρεία αναλαµβάνει την ευθύνη της 
αποκατάστασης αποκλειστικά και µετά από σχετική έγκριση της ∆/νσης 
∆ασών και όλων των χώρων γύρω και εκτός της λατοµευθείσας περιοχής 
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στους οποίους είχε ή έχει πραγµατοποιηθεί επέµβαση µε εκχερσώσεις, 
εξορύξεις κλπ από την προηγούµενη ή από την ιδία εταιρεία 

64. Να λαµβάνονται όλα τα µέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η ατοµική 
υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων (κράνη, µπότες, γάντια, µάσκες, 
ωτοασπίδες, στολές, χηµικές τουαλέτες, κλπ.) για την προστασία τους κατά 
τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας σύµφωνα µε την κείµενη εργατική 
νοµοθεσία. Πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας και των 
Υγειονοµικών ∆ιατάξεων για την εν λόγω δραστηριότητα. 

65. Να τηρούνται τα όσα προβλέπονται στον Κανονισµό Μεταλλευτικών 
και Λατοµικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε - ΦΕΚ 931 Β/31.12.84) σχετικά µε την 
ασφάλεια των εργαζοµένων και περιοίκων, την λειτουργία του λατοµικού 
χώρου και την προστασία του περιβάλλοντος. 

66. Να λαµβάνονται όλα τα µέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και 
αποφυγής της πρόκλησης οχλήσεων στους περιοίκους.  

67. Σε περίπτωση έκτακτων περιστατικών, που εγκυµονούν κινδύνους 
υποβάθµισης του περιβάλλοντος να ενηµερώνεται εντός εικοσιτετραώρου το 
Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας της ΠΕ Πειραιώς και Νήσων 

68. Να µην εξαντλούνται τα όρια άντλησης των υδρογεωτρήσεων που 
έχουν τοποθετηθεί στο χώρο του λατοµείου  

69. Να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή της 
επιµόλυνσης του νερού της υδρογεώτρησης µε απόβλητα, λύµατα, τοξικά 
κλπ 

70. Η εταιρεία οφείλει να ορίσει υπεύθυνο τήρησης των 
περιβαλλοντικών όρων. 

 

B. ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: 

71. Να γίνουν φυτεύσεις µε κατάλληλα είδη δέντρων και θάµνων όλων 
των επιφανειών που επιδέχονται βλάστηση, δηµιουργία ζωνών πρασίνου και 
ανάπλαση τοπίου σύµφωνα µε εγκεκριµένη φυτοτεχνική µελέτη. 

72. Για την αποκατάσταση να χρησιµοποιηθούν, ύστερα από 
συνεργασία µε τη ∆ασική Υπηρεσία, φυτευτικά είδη της περιοχής και να 
αποφευχθούν τα ξένα και ακατάλληλα είδη.  

73. Η βλάστηση που θα εγκατασταθεί, θα πρέπει να συντηρείται µε 
ευθύνη της εταιρείας. Ειδικότερα, οι εργασίες που θα πρέπει να λαµβάνουν 
χώρα είναι οι εξής: άρδευση, λίπανση, σκάλισµα, αραίωµα και 
επαναφύτευση όπου υπάρχουν αστοχίες, φυτοπροστασία.  

74. Ο φυτευτικός σύνδεσµος στις τελικές βαθµίδες εκµετάλλευσης να 
είναι 2µx2µ µε βάθος τρεις σειρές φυτών 

75. Η συντήρηση των φυτών να γίνεται µε ευθύνη της εταιρείας για τρία 
τουλάχιστον χρόνια µετά τη λήξη της παραγωγικής διαδικασίας. Μετά την 
ολοκλήρωση των εργασιών θα πρέπει να γίνεται περιοδικός έλεγχος και 
όπου απαιτείται συντήρηση ώστε να αποφευχθούν φαινόµενα ασταθών 
καταστάσεων του εδάφους (διάβρωση, κατολισθήσεις, κλπ.). Το ποσοστό 
επιτυχίας επί των φυτεύσεων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 80%. 

76. Να ληφθούν κατάλληλα µέτρα σε συνεργασία µε τις αρµόδιες 
υπηρεσίες ώστε να αποφευχθεί η παράνοµη, αυθαίρετη και ανεξέλεγκτη 
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απόθεση - ρίψη στερεών απορριµµάτων και µπάζων και άλλων υλικών εντός 
του αποκαταστηµένου λατοµικού χώρου. 

77. Να κατασκευασθούν σε κατάλληλα επιλεγµένους χώρους δεξαµενές 
ύδατος, ικανής χωρητικότητας, για τις ανάγκες του ποτίσµατος. Το πότισµα 
των φυτών να γίνεται µε σταγόνες µέσω αυτοµάτου συστήµατος. 

78. Να διερευνηθεί η δυνατότητα για χρήση του αποκαταστηµένου 
λατοµείου για άλλους κοινωφελείς σκοπούς σε συνεργασία µε την τοπική 
κοινωνία µελλοντικά και µετά το τέλος της αποκατάστασης. Εντός έτους από 
την έκδοση των όρων να έχουν υποβληθεί σχετικές προτάσεις στους 
τοπικούς φορείς και τα αποτελέσµατα των συζητήσεων να κοινοποιηθούν 
στις σχετιζόµενες υπηρεσίες. 

79. Να συγκαλούνται ετήσιες συναντήσεις µε εκπροσώπους της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και τοπικών φορέων στους οποίους θα αναλύονται τα 
αποτελέσµατα και η πορεία των ενεργειών αποκατάστασης του χώρου. 

80. Να καθορισθούν οι όροι εκείνοι των οποίων η µη τήρηση θα οδηγεί 
σε αφαίρεση της αδείας (πχ υποτροπή), σε αναστολή εργασιών (πχ έλλειψη 
εργασιών αποκατάστασης σύµφωνα µε τα χρονοδιαγράµµατα) ή σε απλό 
χρηµατικό πρόστιµο. 

 
 
Η Υπηρεσία µας (∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού 

Περιφέρειας Αττικής) θεωρεί πρωτεύον σε οποιαδήποτε λατοµική 
εκµετάλλευση τη διενέργεια πλήρους αποκατάστασης του χώρου σύµφωνα 
όµως µε τους κανόνες της επιστήµης αλλά και της λήψης όλων των 
απαραιτήτων αδειών. Η ∆/νση ∆ασών θα πρέπει να ενηµερώσει τις αρµόδιες 
υπηρεσίες εάν έχει πραγµατοποιηθεί λατόµευση σε αναδασωτέα έκταση και 
εκτός έγκρισης επέµβασης, όπως ισχυρίζονται σε όλα τα έγγραφα τους 
επανειληµµένα οι καταγγέλλοντες. Εκτιµάται ότι θα πρέπει να εξαντληθούν 
όλα τα περιθώρια εύρεσης λύσης για µια ΣΥΝΟΛΙΚΗ αντιµετώπιση της 
αποκατάστασης του εν λόγω λατοµικού χώρου, εφόσον βέβαια συντρέχουν 
όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις έτσι ώστε να λάβει χώρα µια βιώσιµη και 
ασφαλής εκµετάλλευση. Συγκεφαλαιώνοντας η Υπηρεσία µας προτείνει τη 
διενέργεια συνεχών ελέγχων (ανά τρίµηνο) από τις αρµόδιες υπηρεσίες, για 
την αποφυγή επισφαλών καταστάσεων όπως αυτών που διαµορφώθηκαν 
στον εν λόγω λατοµικό χώρο µε την δηµιουργία τεραστίων επικινδύνων (και 
για την ασφάλεια πρωτίστως) πρανών. Η Υπηρεσία είναι αντίθετη και 
αδυνατεί να κατανοήσει την οποιαδήποτε µερική µόνο αποκατάσταση του εν 
λόγω λατοµικού χώρου επιτρέποντας και ενισχύοντας τον τεµαχισµό του. 
Εάν πραγµατοποιηθεί µερική µόνο αποκατάσταση, τα επικίνδυνα πρανή θα 
παραµείνουν αίολα προκαλώντας αφενός µεν µεγάλα προβλήµατα εάν 
συνεχιστεί η λατόµευση έµπροσθεν αυτών και αφετέρου οδηγώντας σε 
απουσία αποδεκτής αποκατάστασής τους. Συνεκτιµώντας από τη µία µεριά 
το γεγονός της απαγόρευσης των εργασιών έµπροσθεν του πόδα του 
πρανούς στο σύνορο ΒΓ του Α-νότιου λατοµικού χώρου από την καθ’ ύλην 
αρµόδια Υπηρεσία (Επιθεώρησης Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος), για την 
ασφάλεια των λατοµικών εργασιών και της απαίτησης για αποκατάσταση του 
περιβάλλοντος από την άλλη, σύµφωνα µε τις ισχύουσες µεθόδους της 
µεταλλευτικής επιστήµης και τεχνολογίας, είναι απαραίτητο να δοθεί µια 
βιώσιµη ρεαλιστική λύση ανακόπτοντας τις οποιεσδήποτε υπόνοιες 
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κατακερµατισµού της εκµετάλλευσης αλλά και εγκατάλειψης της πλήρους 
αποκατάστασης του εν λόγω χώρου. 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΧΑΡΤΕΣ - ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχ.1 Προσδοκόµενη κατάσταση στο τέλος της εκµετάλλευσης χωρίς την επέκταση 
των ορίων στο τµήµα ΒΓ (σύµφωνα µε την διαβιβασθείσα στην Υπηρεσία µας (7) 
σχετική Μελέτη). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχ.2 Επέκταση του συνόρου ΒΓ στη νέα θέση Β1Γ1 για την αποκατάσταση του 
χώρου στο αντίστοιχο τµήµα του λατοµικού χώρου (σύµφωνα µε την διαβιβασθείσα 
στην Υπηρεσία µας (7) σχετική µελέτη) 
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Σχ.3 Περιοχή κηρυχθείσα ως αναδασωτέα µε την µε ΑΑ:1450/07-07-2005 
Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Αττικής συνολικού εµβαδού 84,200 
στρ (Επισυναπτόµενο Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα στο ΦΕΚ 854/9 Αυγούστου 2005) 

 
 
 
 
 
 

• Στη συνέχεια ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Ι. Προµπονάς 
εισηγείται τη θετική γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων για την εκµετάλλευση και αποκατάσταση του λατοµείου 
αδρανών από την «ΑΓΓΕΛΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Α.Ε.» στη θέση 
‘Γούβα – Μπατσί’ στη Νήσο Σαλαµίνα µετά τροποποίησης λόγω 
µεταβίβασης σε νέο φορέα και µεταβολής των χαρακτηριστικών των 
εργασιών της µε την προϋπόθεση ότι η λύση αποκατάστασης θα είναι 
συνολική µε πλήρη αποκατάσταση του χώρου σύµφωνα µε τους κανόνες 
της επιστήµης αλλά και της λήψης όλων των απαραιτήτων αδειών και µε την 
προϋπόθεση να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι που αναφέρονται στην 
ανωτέρω εισήγηση της Υπηρεσίας. 
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Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής 

µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 
Γνωµοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για 

την εκµετάλλευση και αποκατάσταση του λατοµείου αδρανών από την 
«ΑΓΓΕΛΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Α.Ε.» στη θέση ‘Γούβα – Μπατσί’ στη 
Νήσο Σαλαµίνα µετά τροποποίησης λόγω µεταβίβασης σε νέο φορέα και 
µεταβολής των χαρακτηριστικών των εργασιών της µε την προϋπόθεση ότι 
η λύση αποκατάστασης θα είναι συνολική µε πλήρη αποκατάσταση του 
χώρου σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης αλλά και της λήψης όλων 
των απαραιτήτων αδειών και θα τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι που 
αναφέρονται στην εισήγηση του Τµήµατος Περιβάλλοντος της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού της Περιφέρειας Αττικής. 

 

A. ΦΑΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: 

1. Της έναρξης των εργασιών λατόµευσης να προηγηθεί η χορήγηση 
όλων των προβλεπόµενων αδειών και εγκρίσεων που προκύπτουν από την 
υφιστάµενη νοµοθεσία 

2. Τονίζεται ότι για οποιαδήποτε επέµβαση σε εκτάσεις µε δασικό 
χαρακτήρα, θα πρέπει να έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση έγκρισης 
επέµβασης από την αρµόδια δασική υπηρεσία σύµφωνα µε τους όρους, τις 
προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπονται από τη δασική 
νοµοθεσία  

3. Για τα τµήµατα του έργου για τα οποία έχουν εκδοθεί αποφάσεις 
αναδάσωσης θα πρέπει να εκδοθεί η σχετική απόφαση άρσης 
αναδάσωσης, πριν τη λήψη της άδειας έγκρισης επέµβασης  

4. Η αρµόδια περιφερειακή δασική υπηρεσία να µεριµνήσει για την 
κήρυξη της περιοχής ως αναδασωτέα µετά το πέρας των εργασιών, και της 
έκδοσης δασικής απαγορευτικής διάταξης βόσκησης 

5. Σε περίπτωση διακοπής της εκµετάλλευσης για οποιοδήποτε λόγο, 
να γίνει πλήρης αποκατάσταση του χώρου που έχει διαταραχθεί 

6. Να έχουν εφοδιασθεί όλες οι συνοδεύουσες δραστηριότητες του 
λατοµείου όπως αυτές: του συνεργείου, της αντλίας καυσίµων, της διάθεσης 
υγρών αποβλήτων και της προσωρινής εναπόθεσης των προϊόντων στους 
αντίστοιχους χώρους, του σπαστηριοτριβείου, των υδρογεωτρήσεων κλπ 
εφόσον διατηρηθούν, µε τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις 
περιβαλλοντικών όρων από τις αρµόδιες υπηρεσίες. 

7. Η λατόµευση να διενεργείται µε πορεία από πάνω προς τα κάτω 

8. Τα πατάρια και τα χαρακτηριστικά αυτών να διαµορφωθούν 
συµφωνά µε τις επιταγές του Κ.Μ.Λ.Ε. (ΦΕΚ 931 Β/31.12.84). 

9. Το ελάχιστο πλάτος κάθε εξοφληµένης βαθµίδας να είναι 6µ και το 
µέγιστο ύψος 12µ. Μετά την εξόφληση κάθε βαθµίδας να αρχίζει η 
αποκατάστασή της που θα ολοκληρώνεται µέσα σε ένα χρόνο. Κάθε 
βαθµίδα, στην τελική της µορφή, θα έχει το δικό της δρόµο προσπέλασης 
και τα δάπεδα των τελικών βαθµίδων να έχουν µικρή κλίση προς το 
εσωτερικό του χώρου επέµβασης (2-5%) ώστε να ενισχύεται η συγκράτηση 
του εκεί εναποτιθέµενου εδαφικού υλικού. 
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10. Απαιτείται ο προγραµµατισµός των προς εκτέλεση εργασιών να 
συνταχθεί µε τρόπο ώστε εργασίες λατόµευσης και αποκατάστασης στο 
χώρο να γίνονται παράλληλα   

11. Πριν την έναρξη των εργασιών να κατατεθεί στη ∆/νση 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Αττικής, χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης εργασιών λατόµευσης (διαµόρφωσης 
βαθµίδων) και αποκατάστασης µε κατάλληλη φυτοτεχνική µελέτη µε ακριβές 
χρονοδιάγραµµα εργασιών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι µε την πρόοδο 
των εργασιών θα πραγµατοποιείται και ταυτόχρονη αποκατάσταση του 
χώρου. 

12. Για την παρακολούθηση της προόδου των εργασιών λατόµευσης 
και της αποκατάστασης θα πρέπει να κατατίθεται κάθε έξι (6) µήνες 
τοπογραφικό σχέδιο σε κατάλληλη κλίµακα καθώς και συνοπτική Τεχνική 
Έκθεση και φωτογραφικό υλικό στα οποία θα αναφέρεται και θα δεικνύεται η 
πρόοδος των εργασιών αποκατάστασης. Τα παραπάνω να κατατίθενται 
στην Ε.Μ.Ν.Ε., τη ∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, στο Τµήµα Περιβάλλοντος και 
Υδροοικονοµίας της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και Νήσων, στο 
∆ασαρχείο Πειραιά και στη ∆/νση Περιβάλλοντος του ∆.Σαλαµίνας. 
Οποιαδήποτε απόκλιση από το χρονοδιάγραµµα εργασιών να αιτιολογείται 
επαρκώς. 

13. Σε περίπτωση γεωλογικών αστοχιών κατά τις εργασίες 
αποκατάστασης οι οποίες πιθανολογούν οιαδήποτε τροποποίηση των 
βαθµίδων εκτός των αναφεροµένων µέσα στην Μελέτη, θα πρέπει να 
ενηµερώνονται οι αρµόδιες υπηρεσίες (Ε.Μ.Ν.Ε., ∆/νση Περιβάλλοντος και 
Χωρικού Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, Τµήµα 
Περιβάλλοντος Πειραιά, ∆ασαρχείο Πειραιά) και η συνέχιση των εργασιών 
να πραγµατοποιείται µετά από γνωµοδότηση τους. Κάθε είδους 
τροποποίηση κατά την κατασκευή να γίνεται σε συνεργασία µε τους 
αρµόδιους φορείς. 

14. Να γίνει οριοθέτηση στο φρύδι της άνω υφιστάµενης βαθµίδας  µε 
σταθερά σηµεία (τσιµεντένια κολωνάκια, πάσσαλοι, κλπ.), των θέσεων που 
προβλέπεται να φτάσει το φρύδι της τελικής εκσκαφής (περιµετρικά σε όλο 
τον χώρο της ανοιχτής εκσκαφής), σύµφωνα µε τα όσα περιγράφονται στην 
µελέτη, παρουσία αρµοδίων υπαλλήλων της Ε.Μ.Ν.Ε. και της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Αττικής, πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας. Στην πλευρά ΒΓ του Α 
νότιου λατοµικού χώρου θα πραγµατοποιηθεί σε υψόµετρο 164 έως 179µ 
για το 1ο σενάριο και σε υψόµετρο περίπου στα 186µ για το 2ο σενάριο. 

15. Να δηµιουργηθεί πράσινη ζώνη προστασίας περιµετρικά του 
λατοµείου µε φυτευτικό σύνδεσµο 2µx2µ και σε βάθος 3 σειρών 

16. Να βρίσκεται πάντα περιµετρική περίφραξη του λατοµείου, για την 
προστασία των φυτών που θα φυτευτούν από τη βόσκηση 

17. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα πυροπροστασίας 

18. Να γίνεται συλλογή και διαφύλαξη του εδαφικού υλικού ώστε να 
χρησιµοποιηθεί κατά την αποκατάσταση 

19. Η οποιαδήποτε φθορά δασικής βλάστησης να περιοριστεί στην 
ελάχιστη δυνατή 
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20. Να ορισθεί ∆ιπλωµατούχος Μεταλλειολόγος Μηχανικός, ως 
επιβλέπων των λατοµικών εργασιών. 

21. Να τηρούνται και να συµπληρώνονται τα Ειδικά Θεωρηµένά (από 
την αρµόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων) Βιβλία, στα οποία περιλαµβάνονται: 

a. Βιβλίο παρατηρήσεων και υποδείξεων του επιβλέποντος 
Μηχανικού – Βιβλίο έργου (ΚΜΛΕ, Αρ 15 §8). 

b. Βιβλίο ατυχηµάτων - δυστυχηµάτων και εφαρµογή 
διαδικασίας ενηµέρωσης των αρµόδιων υπηρεσιών  (ΚΜΛΕ, Αρ. 96 
§2 ). 

c. Βιβλίο επιθεωρήσεων (ΚΜΛΕ, Αρ. 3 §3) 

22. Οι χώροι εργασίας του λατοµείου να σχεδιάζονται, κατασκευάζονται 
και συντηρούνται µε τέτοιο τρόπο ώστε οι εργαζόµενοι να µπορούν να 
εκτελούν τις εργασίες τους χωρίς κίνδυνο. 

23. Οι τελικές βαθµίδες αποκατάστασης, όπου αυτό είναι εφικτό να 
έχουν µικρή εσωτερική κλίση ώστε να επιτυγχάνεται συγκράτηση του ύδατος 
της βροχής (µε σκοπό την υποβοήθηση ανάπτυξης του ριζικού συστήµατος 
των φυτών που θα αναπτυχθούν πάνω στις επιφάνειες των βαθµίδων). 

24. Οι εργασίες σε όλους τους χώρους του λατοµείου να γίνονται υπό 
την επίβλεψη Υπεύθυνου προσωπικού. 

25. Όλες οι εργασίες και κυρίως αυτές που συνεπάγονται ιδιαίτερους 
κινδύνους να ανατίθενται µόνο σε εκπαιδευµένο προσωπικό και να 
ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες που δίνονται. 

26. Κατάλληλη σήµανση σε όλα τα µέτωπα εργασίας και στους χώρους 
από όπου διέρχονται κατασκευαστικά µηχανήµατα. 

27. Όλα τα αυτοκινούµενα οχήµατα να φέρουν ηχητική και οπτική 
προειδοποίηση κατά την οπισθοκίνηση 

28. Οι χειριστές των φορτωτών, των διατρητικών, των εκρηκτικών 
καθώς και οι οδηγοί των φορτηγών αυτοκινήτων να είναι όλοι αδειούχοι. 

29. Στο γραφείο, στην είσοδο του λατοµικού χώρου, να υπάρχει χώρος 
για την παροχή πρώτων βοηθειών στην περίπτωση µικροατυχηµάτων 
καθώς και τηλεφωνική επικοινωνία µε Νοσοκοµείο στην περίπτωση που 
απαιτηθεί. 

30. Απαιτείται η τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας σχετικά µε τις 
εκποµπές καυσαερίων των µηχανηµάτων και των οχηµάτων του εργοταξίου. 

31. Να πραγµατοποιείται τακτική συντήρηση και έλεγχος των φορτηγών 
και των µηχανηµάτων. 

32. Για τον περιορισµό της σκόνης να λαµβάνονται όλα τα αναγκαία 
µέτρα (καλυµµένα φορτηγά, διαβροχή οδών, σωρών, σηµείων 
µεταφόρτωσης και τροφοδοσίας, καλυµµένες µεταφορικές ταινίες, µείωση 
του ύψους πτώσης των αδρανών, µειωµένες ταχύτητες µεταφοράς υλικού, 
στεγανοποίηση των εγκαταστάσεων θραύσης, λειοτρίβησης του 
σπαστηροτριβείου, ελεγχόµενες εκρήξεις κτλ.). 

33. Να εγκατασταθούν συστήµατα ψεκασµού νερού στις εστίες 
δηµιουργίας σκόνης και να πραγµατοποιείται συχνή διαβροχή των µετώπων 
και των δρόµων και χώρων κίνησης των οχηµάτων από υδροφόρα, µε 
συχνότητα η οποία θα καθορίζεται από τις επικρατούσες συνθήκες για την 
αποφυγή διασποράς της σκόνης. 

34. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε µορφής καύσης υλικών. 
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35. Ειδικές οριακές τιµές στάθµης θορύβου και δονήσεων σύµφωνα µε 
τις ισχύουσες διατάξεις: 

Υ.Α.2640/270/ΦΕΚ689/Β/18.8.78, Υ.Α.56206/1613/ΦΕΚ570/Β/9.9.86, 
Υ.Α.69001/1921/ΦΕΚ 751/Β/18.10.88 και Υ.Α.765/14.1.91/ΦΕΚ81/Β/21.2.91. 
Ανώτατο επιτρεπόµενο όριο θορύβου όπως αναφέρεται στην Υ.Α.17252/92 
(ΦΕΚ395/Β/19.6.92). Σε κάθε περίπτωση για τη λειτουργία των 
εγκαταστάσεων του έργου ισχύουν τα προβλεπόµενα στο Π.∆. 1180/81 
(ΦΕΚ 293/Α/6-10-81). 

36. Να ληφθούν τα κατάλληλα ηχοµονωτικά µέτρα (έδραση 
µηχανηµάτων σε ειδικές αντικραδασµικές βάσεις) ούτως ώστε η στάθµη 
θορύβου από τη λειτουργία των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, να 
µην υπερβαίνει το επιτρεπόµενο όριο που ορίζεται από το Π.∆. 1180/81, και 
γενικότερα να µην επηρεάζει το ακουστικό περιβάλλον της περιοχής. 

37. Απαγορεύεται η απόθεση στείρων (πχ µπαζώµατα) ή άλλων υλικών 
σε ρέµατα, χειµάρρους ή µισγάγγεια η δασικού χαρακτήρα εκτάσεις. 

38. Απαγορεύεται κάθε ανεξέλεγκτη έστω και προσωρινή αποθήκευση 
υλικών έξω και γύρω από το χώρο του λατοµείου ή ακόµα και κατά τη 
διακίνηση των υλικών από το λατοµείο έως το χώρο παράδοσης. Σε 
περίπτωση εναποθέσεως εξ ατυχήµατος να περισυλλέγεται άµεσα. 

39. Για την εναπόθεση σε σωρούς στείρων και άλλων υλικών 
αποβλήτων – απορριµµάτων κλπ εντός του λατοµικού χώρου να εκδοθεί 
άδεια προσωρινής αποθήκευσης σε κατάλληλο χώρο από αρµόδια 
υπηρεσία. 

40. Τα παλαιά και άχρηστα ανταλλακτικά να πωλούνται σε ειδικές 
επιχειρήσεις οι οποίες να ανήκουν στα Συστήµατα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης 
(Σ.Ε.∆.) των Οχηµάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους (Ο.Τ.Κ.Ζ.) και των 
χρησιµοποιηµένων ανταλλακτικών τους σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 
6 του άρθρου 14 του Π.∆.116/5-3-2004(ΦΕΚ  81Α'/2004).  

41. Τα µεταχειρισµένα ελαστικά να αποθηκεύονται και να παραδίδονται 
σε εγκεκριµένο Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Ελαστικών ή σε νόµιµο 
συλλέκτη βάση της Π.∆. 109/2004 (ΦΕΚ 75Α).  

42. Απαγόρευση κάθε ανεξέλεγκτης, ακόµα και προσωρινής 
αποθήκευση στερεών αποβλήτων όπως κενά δοχεία από καύσιµα, 
λιπαντικά και υπολείµµατα παρόµοιων ουσιών είτε στο εσωτερικό είτε εκτός 
των ορίων της υπό εκµετάλλευση έκτασης. Τέτοιου είδους υλικά θα 
συγκεντρώνονται προσωρινά και υπό επίβλεψη στο εσωτερικό της θέσης 
ενδιαφέροντος από όπου και θα διατίθενται άµεσα και πάντα σύµφωνα µε 
την κείµενη νοµοθεσία. 

43. Απαγορεύεται η απόρριψη λαδιών και καυσίµων στο έδαφος. Η 
αλλαγή των λαδιών των οχηµάτων και των µηχανηµάτων, εφόσον γίνονται 
στο λατοµικό χώρο, να γίνονται σε στεγανό δάπεδο (στις υφιστάµενες 
εγκαταστάσεις να αποκλειστεί κάθε πιθανή διαφυγή Α.Λ.Ε. προς το έδαφος 
– υπέδαφος), να συλλέγονται σε στεγανές δεξαµενές και να διατίθενται σε 
νόµιµα αδειοδοτηµένες εταιρίες διαχείρισης σύµφωνα µε το Π.∆ 82/2004 
(ΦEK64A/2-3-2004), κρατώντας τα σχετικά παραστατικά. Να υπογραφεί 
σύµβαση µε αδειοδοτηµένη εταιρεία διαχείρισης ορυκτελαίων µε την έναρξη 
λειτουργίας. 
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44. Τα επικίνδυνα απόβλητα (στουπιά, υγρά φρένων κλπ.) να 
συλλέγονται προς ανακύκλωση ή καταστροφή από αδειοδοτηµένη εταιρεία 
διαχείρισης επικινδύνων, κρατώντας τα σχετικά παραστατικά, και να µην 
διοχετεύονται σε αποχετευτικό δίκτυο, έδαφος, υπέδαφος, υδάτινους 
αποδέκτες (συµπεριλαµβανοµένης της θάλασσας κλπ) βάσει των 
Κ.Υ.Α.13588/725/2006 (ΦΕΚ Β383/28-3-06) και Ν. 2939/06-08-2001. Να 
υπογραφεί σύµβαση µε αδειοδοτηµένη εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων 
αποβλήτων µε την έναρξη λειτουργίας. 

45. Σε όλο το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο πραγµατοποιούνται 
εργασίες, εγκυµονεί ο κίνδυνος εκδήλωσης διαρροών καυσίµων ή ελαίων µε 
άµεση συνέπεια τη ρύπανση των επιφανειακών νερών, του εδάφους κλπ, 
ιδιαιτέρως όταν αυτό αφορά µεγάλες ποσότητες. Στην περίπτωση αυτή θα 
πρέπει να γίνεται χρήση προσροφητικών υλικών όπως άµµος, ροκανίδι ή 
χρήση ειδικού γεωϋφάσµατος αµέσως µετά τη διαφυγή. Τέτοια υλικά θα 
πρέπει να υπάρχουν στο λατοµείο για τη δυνατότητα άµεσης επέµβασης. Η 
διάθεση αυτών θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες για τη διάθεση τοξικών 
αποβλήτων. 

46. Τα υγρά µη επικίνδυνα απόβλητα που προκύπτουν από το 
προσωπικό της δραστηριότητας αλλά και από την πλύση των οχηµάτων 
(εάν πραγµατοποιείται) µετά τη συγκράτηση των ελαίων και της λάσπης από 
κατάλληλα σχεδιασµένο αµµοσυλλέκτη – βορβοροσυλλέκτη να 
µεταφέρονται σε στεγανό βόθρο, την έγκριση της καταλληλότητας του 
οποίου όπως και της άδειας διάθεσης τους οφείλει η εκµεταλλεύτρια εταιρεία 
να λάβει από την αρµόδια υπηρεσία (∆/νση Πολεοδοµίας του δήµου στον 
οποίο υπάγεται). 

47. Να διενεργούν τακτική αποκοµιδή του περιεχοµένου της στεγανής 
δεξαµενής σε νόµιµους χώρους διάθεσης. 

48. Οι χρησιµοποιηµένες συσκευασίες των λιπαντικών ελαίων, 
πετρελαιοειδών κλπ (πλαστικές, µεταλλικές, χαρτοκιβώτια κλπ.) να 
συλλέγονται σε ειδικά διαµορφωµένους προστατευόµενους στεγανούς 
χώρους και να παραδίδονται σε φορέα διαχείρισης που να είναι 
συµβεβληµένος µε το Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών  
΄΄ΚΕΠΕ∆ Α.Ε.΄΄ (Υ.Α 105857, ΦΕΚ 391/Β/04-04-2003), ΄Έγκριση του 
συλλογικού συστήµατος Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης 
Συσκευασιών………….∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Ε΄΄. 

49. Οι µπαταρίες – ηλεκτρικές στήλες να αποθηκεύονται προσωρινά σε 
ασφαλείς χώρους πάνω σε αδιαπέραστες επιφάνειες µέχρι την παράδοσή 
τους στα Συστήµατα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης των χρησιµοποιούµενων 
Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών σύµφωνα µε το Π.∆.115/5-3-
2004(ΦΕΚ 80Α). Να υπογραφεί σχετική σύµβαση µε την έναρξη 
λειτουργίας. 

50. Κατά τη λειτουργία των µηχανηµάτων, την εκτέλεση εργασιών 
συνεργείων κλπ σε σηµεία πλησίον των χώρων αποκατάσταση όπου 
εµφανίζεται ικανή φυτική µάζα θα πρέπει να λαµβάνονται όλα τα µέτρα 
πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς αλλά και για την 
ελαχιστοποίηση του κινδύνου µετάδοσής της σε παρακείµενες περιοχές σε 
περίπτωση που αυτή εκδηλωθεί. Θα πρέπει να λαµβάνονται όλες οι 
απαραίτητες εγκρίσεις από το δασαρχείο και την πυροσβεστική υπηρεσία. 
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51. Για την αποφυγή παρεµπόδισης της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο 
της περιοχής από τη συχνή µετακίνηση φορτηγών στην περιοχή του έργου 
και των περιβαλλοντικών οχλήσεων που οι κινήσεις αυτές συνεπάγονται 
(θόρυβος, σκόνη κλπ.), θα πρέπει να ληφθούν µέτρα ή καλύτερα 
λειτουργικοί κανόνες, όπως: η αποφυγή µετακινήσεων των φορτηγών και 
των µηχανηµάτων κατασκευής κατά τις ώρες κοινής ησυχίας, τις ώρες 
προσέλευσης και αποχώρησης των µαθητών από τις επηρεαζόµενες 
σχολικές µονάδες και τις ώρες υψηλού κυκλοφοριακού φόρτου, την κάλυψη 
των φορτηγών, την επιλογή µετακινήσεων σε µεγάλες οδικές αρτηρίες 
ανεξαρτήτως εάν πρόκειται να διανύονται µεγαλύτερες αποστάσεις, να 
γίνεται εκτίµηση και να λαµβάνεται ειδική µέριµνα για τις ειδικές συνθήκες 
που επικρατούν τις εποχές αύξησης του πληθυσµού του νησιού κλπ µετά 
από προγραµµατισµό µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου Σαλαµίνας και 
λοιπών αρχών 

52. Απαιτείται ο συχνός καθαρισµός του χώρου γύρω από τις αποθήκες 
εκρηκτικών και καψυλλίων ανεξάρτητα εάν σε αυτές αποθηκεύονται ή όχι 
εκρηκτικά ή καψύλλια. Επιβάλλεται η απουσία οπουδήποτε εύφλεκτου 
υλικού γύρω από αυτές σε απόσταση κατ’ελάχιστον 20 µέτρων 

53. Απαγορεύεται οποιαδήποτε απόθεση – απόρριψη οικιακού τύπου 
απορριµµάτων τόσο από την ίδια την εταιρεία και τους εργαζοµένους της 
όσο και από τρίτους.  

54. Οποιαδήποτε άλλη χρήση του χώρου από οποιονδήποτε θα πρέπει 
να αναφέρεται εντός 24ώρου από τον υπεύθυνο τήρησης των όρων στο 
Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας ΠΕ Πειραιώς και Νήσων και στη 
∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Αττικής 

55. και να γίνεται έλεγχος των έµφορτων οχηµάτων για τυχών ύπαρξη 
των παραπάνω. 

56. Τα στερεά απόβλητα, απορρίµµατα να διατίθενται στους 
εγκεκριµένους χώρους διάθεσης και να αποµακρύνονται τακτικά. 

57. Η σωστή αισθητική ένταξη της µονάδας στο τοπίο να επιτευχθεί µε 
την δενδροφύτευση ώστε να αποφεύγονται φαινόµενα οπτικής όχλησης.  

58. Μετά το πέρας των εργασιών ο χώρος θα πρέπει να έχει 
διαµορφωθεί όπως έχει προβλεφθεί από την εγκεκριµένη µελέτη και η 
εταιρεία υποχρεούται στην συλλογή και αποµάκρυνση των πάσης φύσεως 
απορριµµάτων, εργαλείων, µηχανηµάτων, σωρών, πλεοναζόντων υλικών 
(χρησίµων ή αχρήστων), προσωρινών εγκαταστάσεων µηχανηµάτων, κ.λ.π. 

59. Κατά τη φάση κατασκευής να γίνεται συστηµατικός έλεγχος για τη 
διασφάλιση αποφυγής τυχών αστοχιών των βαθµίδων ή κατολισθήσεων 

60. Στον χώρο που θα γίνουν οι φυτεύσεις να λαµβάνονται µέτρα 
προστασίας µε περίφραξη του χώρου αποκατάστασης από την βοσκή. 

61. Πριν την αποκατάσταση σε κάθε τελική βαθµίδα εκµετάλλευσης, 
αλλά και στην τελική πλατεία, να διαστρώνεται φυτική γη ή αργιλικό υλικό 
καλής ποιότητας πάχους τουλάχιστον µισού µέτρου, αφού προηγηθεί 
διάστρωση στείρων ύψους τουλάχιστον µισού µέτρου. Όµοια οι τελικές 
αποθέσεις των στείρων (βαθµίδες, πρανή) πριν από την αποκατάσταση να 
διαστρώνονται µε αργιλικό υλικό καλής ποιότητας πάχους τουλάχιστον 
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µισού µέτρου ενώ όπου διαµορφώνονται πρανή στείρων αυτά να µην 
ξεπερνούν τα 6µ 

62. Στα τελικά πρανή του δρόµου προσπέλασης προς το λατοµείο, 
καθώς και στα τελικά πρανή των στείρων να γίνει φύτευση θάµνων µε 
φυτευτικό σύνδεσµο 1,5µx1,5µ και να ληφθεί µέριµνα για την προστασία 
των φυτών από τη βόσκηση 

63. Η εκµεταλλεύτρια εταιρεία αναλαµβάνει την ευθύνη της 
αποκατάστασης αποκλειστικά και µετά από σχετική έγκριση της ∆/νσης 
∆ασών και όλων των χώρων γύρω και εκτός της λατοµευθείσας περιοχής 
στους οποίους είχε ή έχει πραγµατοποιηθεί επέµβαση µε εκχερσώσεις, 
εξορύξεις κλπ από την προηγούµενη ή από την ιδία εταιρεία 

64. Να λαµβάνονται όλα τα µέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η ατοµική 
υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων (κράνη, µπότες, γάντια, µάσκες, 
ωτοασπίδες, στολές, χηµικές τουαλέτες, κλπ.) για την προστασία τους κατά 
τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας σύµφωνα µε την κείµενη εργατική 
νοµοθεσία. Πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας και των 
Υγειονοµικών ∆ιατάξεων για την εν λόγω δραστηριότητα. 

65. Να τηρούνται τα όσα προβλέπονται στον Κανονισµό Μεταλλευτικών 
και Λατοµικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε - ΦΕΚ 931 Β/31.12.84) σχετικά µε την 
ασφάλεια των εργαζοµένων και περιοίκων, την λειτουργία του λατοµικού 
χώρου και την προστασία του περιβάλλοντος. 

66. Να λαµβάνονται όλα τα µέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και 
αποφυγής της πρόκλησης οχλήσεων στους περιοίκους.  

67. Σε περίπτωση έκτακτων περιστατικών, που εγκυµονούν κινδύνους 
υποβάθµισης του περιβάλλοντος να ενηµερώνεται εντός εικοσιτετραώρου το 
Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας της ΠΕ Πειραιώς και Νήσων 

68. Να µην εξαντλούνται τα όρια άντλησης των υδρογεωτρήσεων που 
έχουν τοποθετηθεί στο χώρο του λατοµείου  

69. Να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή της 
επιµόλυνσης του νερού της υδρογεώτρησης µε απόβλητα, λύµατα, τοξικά 
κλπ 

70. Η εταιρεία οφείλει να ορίσει υπεύθυνο τήρησης των 
περιβαλλοντικών όρων. 

 

B. ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: 

71. Να γίνουν φυτεύσεις µε κατάλληλα είδη δέντρων και θάµνων όλων 
των επιφανειών που επιδέχονται βλάστηση, δηµιουργία ζωνών πρασίνου 
και ανάπλαση τοπίου σύµφωνα µε εγκεκριµένη φυτοτεχνική µελέτη. 

72. Για την αποκατάσταση να χρησιµοποιηθούν, ύστερα από 
συνεργασία µε τη ∆ασική Υπηρεσία, φυτευτικά είδη της περιοχής και να 
αποφευχθούν τα ξένα και ακατάλληλα είδη.  

73. Η βλάστηση που θα εγκατασταθεί, θα πρέπει να συντηρείται µε 
ευθύνη της εταιρείας. Ειδικότερα, οι εργασίες που θα πρέπει να λαµβάνουν 
χώρα είναι οι εξής: άρδευση, λίπανση, σκάλισµα, αραίωµα και 
επαναφύτευση όπου υπάρχουν αστοχίες, φυτοπροστασία.  

74. Ο φυτευτικός σύνδεσµος στις τελικές βαθµίδες εκµετάλλευσης να 
είναι 2µx2µ µε βάθος τρεις σειρές φυτών 
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75. Η συντήρηση των φυτών να γίνεται µε ευθύνη της εταιρείας για τρία 
τουλάχιστον χρόνια µετά τη λήξη της παραγωγικής διαδικασίας. Μετά την 
ολοκλήρωση των εργασιών θα πρέπει να γίνεται περιοδικός έλεγχος και 
όπου απαιτείται συντήρηση ώστε να αποφευχθούν φαινόµενα ασταθών 
καταστάσεων του εδάφους (διάβρωση, κατολισθήσεις, κλπ.). Το ποσοστό 
επιτυχίας επί των φυτεύσεων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 80%. 

76. Να ληφθούν κατάλληλα µέτρα σε συνεργασία µε τις αρµόδιες 
υπηρεσίες ώστε να αποφευχθεί η παράνοµη, αυθαίρετη και ανεξέλεγκτη 
απόθεση - ρίψη στερεών απορριµµάτων και µπάζων και άλλων υλικών 
εντός του αποκαταστηµένου λατοµικού χώρου. 

77. Να κατασκευασθούν σε κατάλληλα επιλεγµένους χώρους δεξαµενές 
ύδατος, ικανής χωρητικότητας, για τις ανάγκες του ποτίσµατος. Το πότισµα 
των φυτών να γίνεται µε σταγόνες µέσω αυτοµάτου συστήµατος. 

78. Να διερευνηθεί η δυνατότητα για χρήση του αποκαταστηµένου 
λατοµείου για άλλους κοινωφελείς σκοπούς σε συνεργασία µε την τοπική 
κοινωνία µελλοντικά και µετά το τέλος της αποκατάστασης. Εντός έτους από 
την έκδοση των όρων να έχουν υποβληθεί σχετικές προτάσεις στους 
τοπικούς φορείς και τα αποτελέσµατα των συζητήσεων να κοινοποιηθούν 
στις σχετιζόµενες υπηρεσίες. 

79. Να συγκαλούνται ετήσιες συναντήσεις µε εκπροσώπους της 
τοπικής αυτοδιοίκησης και τοπικών φορέων στους οποίους θα αναλύονται 
τα αποτελέσµατα και η πορεία των ενεργειών αποκατάστασης του χώρου. 

80. Να καθορισθούν οι όροι εκείνοι των οποίων η µη τήρηση θα οδηγεί 
σε αφαίρεση της αδείας (πχ υποτροπή), σε αναστολή εργασιών (πχ έλλειψη 
εργασιών αποκατάστασης σύµφωνα µε τα χρονοδιαγράµµατα) ή σε απλό 
χρηµατικό πρόστιµο. 

 
 
Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Π.Σ. κ.κ. Ι. ∆ηµαράς, Ν. 

Γαλανός, Γ. Γιοµπαζολιάς, Μ. Κωνσταντάκου, Ε. Παναγούλης, Α. Πιπιλή, Α. 
Παφίλης, Ε. Ζαφειρίου, Ι. Κοκκινόπουλος, ∆. Κυπραίος, Ι. 
Μανουσογιαννάκης, Α. Μπαλού, Ν. Βούτσης, Κ. ∆ιάκος, Γ. ∆ηµαράς και Χ. 
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