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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Τίτλος 

Εκµετάλλευση λατοµείου σχιστολιθικών πλακών, µε εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς 
όρους, µε την υπ’ αριθµ. 1337/30-1-2001 απόφαση Γ.Γ. Περιφ. Ιονίων Νήσων, οι οποίοι 
ανανεώθηκαν µε την υπ’ αριθµ. 17733/5-12-2007 απόφαση του ιδίου, καθώς και µε την 
υπ’ αριθµ. 5280/2523/16-5-2016 (Α∆Α: ΨΩ00ΟΡ1Φ-1Μ3) απόφαση του Γεν. ∆ντή 
Χωρ/κής & Περιβ/κής Πολιτικής της Αποκ. ∆κσης Π∆ΙΝ, µε ταυτόχρονη περικοπή του 
χώρου επέµβασης σε έκταση 8,516 στρεµµάτων, χρονικής ισχύος µέχρι 31-12-2017. 

1.2. Είδος και µέγεθος 

Υφιστάµενη λατοµική δραστηριότητα εκµετάλλευσης λατοµείου σχιστολιθικών πλα-
κών αρχικής έκτασης 34,138 στρ. σε τελικό περικοµµένο χώρο επέµβασης 8,516 
στρεµµάτων, µε προτεινόµενη επέκταση ώστε να περιλαµβάνει περιµετρική ζώνη α-
σφαλείας-µη επέµβασης πλάτους 8 m και συνολικής τελικής έκτασης 11.129,76 m2. 

1.3. Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή 

1.3.1. Θέση 

Ο λατοµικός χώρος βρίσκεται στη θέση "Χειρόµυλος" Τ.Κ. Περίθειας, ∆.Ε. Θιναλίων, 
∆ήµου Κέρκυρας, Περιφ. Ενότητας Κέρκυρας, στο βόρειο άκρο του νησιού. Βρίσκεται 
βόρεια της πόλης της Κέρκυρας σε απόσταση 19 km από αυτήν (σε ευθεία) και 4,7 km 
∆κά της Κασσιόπης. Κείται στις βόρειες παρυφές του όρους Παντοκράτωρ (ψηλότερη 
κορυφή Υ+906 m) και µεταξύ των απολύτων υψοµέτρων Υ+180 m έως Υ+100 m, ενώ ο 
χώρος µελέτης των 11,13 στρεµµάτων θα περιοριστεί µεταξύ των απολύτων υψοµέ-
τρων Υ+177 m έως Υ+135 m. 

1.3.2. ∆ιοικητική υπαγωγή 

Ο λατοµικός χώρος ανήκει διοικητικά στην Περιφ. Ενότητας Κέρκυρας και τον οµώ-
νυµο ∆ήµο και βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Τ.Κ. Περίθειας της ∆.Ε. Θινα-
λίων. 

1.3.3. Γεωγραφικές συντεταγµένες 

Ο λατοµικός χώρος ευρίσκεται στο σύνολό του εντός ιδιόκτητης γεωργικής έκτασης 
συνολικού εµβαδού 34,138 στρεµ., επί της οποίας χορηγήθηκε η άδεια εκµετάλλευσης 
και εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι των 35,46 στρεµ., χωρίς ωστόσο να συµπίπτουν 
επακριβώς τα όρια των επιµέρους πολυγώνων, πιθανόν λόγω σφαλµάτων κατά την 
αποτύπωσή τους. 

Ο αρχικός λατοµικός χώρος των 34,138 στρεµ., έχει ακριβή έκταση εµβαδού επιφα-
νείας 34.137,59 m2 και, όπως φαίνεται στο επισυναπτόµενο τοπογραφικό διάγραµµα, 
ορίζεται από σαράντα εννέα (49) σηµεία (κορυφές ορίων) µε ορθογώνιες αζιµουθιακές 
συντεταγµένες, εξαρτώµενες από το Εθνικό τριγωνοµετρικό δίκτυο και από το σύστηµα 
ΕΓΣΑ ’87, αντιστοίχως, ως εξής : 
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HATT 
Κ.Φ.Χ. "ΚΕΡΚΥΡΑ" (1:100.000) 

µε φ = 39°45' και λ = - 3°45' 
ΕΓΣΑ ’87 Σηµείο 

Χ Ψ Χ Ψ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 

- 8.975,53 
- 8.982,16 
- 8.993,13 
- 8.994,94 
- 9.001,76 
- 9.010,05 
- 9.018,18 
- 9.024,60 
- 9.032,31 
- 9.044,01 
- 9.061,63 
- 9.062,13 
- 9.091,01 
- 9.107,98 
- 9.111,03 
- 9.123,43 
- 9.131,25 
- 9.141,17 
- 9.148,03 
- 9.156,14 
- 9.163,01 
- 9.170,46 
- 9.163,93 
- 9.150,25 
- 9.148,76 
- 9.072,56 
- 9.045,77 
- 9.034,08 
- 9.035,14 
- 9.006,76 
- 8.934,05 
- 8.923,97 
- 8.919,19 
- 8.914,20 
- 8.907,65 
- 8.909,82 
- 8.914,13 
- 8.931,82 
- 8.935,68 
- 8.940,18 
- 8.947,48 
- 8.950,25 
- 8.956,30 
- 8.954,12 
- 8.955,40 
- 8.958,71 
- 8.959,98 
- 8.962,75 
- 8.968,89 

+ 4.948,03 
+ 4.951,67 
+ 4.957,50 
+ 4.958,39 
+ 4.961,75 
+ 4.966,02 
+ 4.972,17 
+ 4.975,23 
+ 4.978,00 
+ 4.982,07 
+ 4.988,31 
+ 4.988,63 
+ 5.007,07 
+ 5.016,59 
+ 5.017,88 
+ 5.021,84 
+ 5.023,92 
+ 5.026,35 
+ 5.027,83 
+ 5.029,63 
+ 5.031,64 
+ 5.033,51 
+ 5.120,51 
+ 5.115,85 
+ 5.121,08 
+ 5.117,41 
+ 5.101,76 
+ 5.133,65 
+ 5.144,59 
+ 5.153,93 
+ 5.169,15 
+ 5.170,10 
+ 5.157,69 
+ 5.139,61 
+ 5.117,89 
+ 5.106,82 
+ 5.087,21 
+ 5.076,59 
+ 5.071,54 
+ 5.066,17 
+ 5.055,07 
+ 4.998,62 
+ 4.998,58 
+ 4.990,20 
+ 4.986,30 
+ 4.971,80 
+ 4.961,87 
+ 4.957,85 
+ 4.953,25 

145.677,016 
145.670,547 
145.659,842 
145.658,072 
145.651,402 
145.643,306 
145.635,451 
145.629,164 
145.621,582 
145.610,060 
145.592,718 
145.592,235 
145.564,189 
145.547,643 
145.544,652 
145.532,429 
145.524,704 
145.514,890 
145.508,091 
145.500,062 
145.493,283 
145.485,920 
145.496,382 
145.509,849 
145.511,572 
145.587,619  
145.613,710  
145.626,841  
145.626,273  
145.655,078  
145.728,483  
145.738,611  
145.742,831  
145.747,001  
145.752,574  
145.749,902  
145.744,705  
145.726,539  
145.722,448  
145.717,704  
145.709,902 
145.704,581 
145.698,529 
145.700,334 
145.698,874 
145.694,913 
145.693,194 
145.690,238 
145.683,892 

4.412.955,133 
4.412.959,070 
4.412.965,397 
4.412.966,367 
4.412.970,038 
4.412.974,675 
4.412.981,201 
4.412.984,551 
4.412.987,671 
4.412.992,264 
4.412.999,304 
4.412.999,640 
4.413.019,391 
4.413.029,680 
4.413.031,102 
4.413.035,631 
4.413.038,060 
4.413.040,936 
4.413.042,731 
4.413.044,893 
4.413.047,220 
4.413.049,418 
4.413.136,136 
4.413.130,862 
4.413.136,028 
4.413.128,910 
4.413.112,054 
4.413.143,416 
4.413.154,409 
4.413.162,466 
4.413.174,404 
4.413.174,898 
4.413.162,273 
4.413.143,962 
4.413.121,941 
4.413.110,974 
4.413.091,554 
4.413.081,728 
4.413.076,853 
4.413.071,688 
4.413.060,916 
4.413.004,587 
4.413.004,816 
4.412.996,334 
4.412.992,490 
4.412.978,142 
4.412.968,270 
4.412.964,373 
4.412.960,047 
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Ο χώρος επέµβασης της παρούσας µελέτης, εντός του οποίου θα περιοριστούν οι 
εργασίες εκµετάλλευσης, έχει εµβαδόν επιφανείας 11.129,76 m2 (ή 11,13 στρ.) και, ό-
πως φαίνεται στο επισυναπτόµενο τοπογραφικό διάγραµµα, ορίζεται από εννέα (9) ση-
µεία (κορυφές ορίων) µε ορθογώνιες αζιµουθιακές συντεταγµένες, εξαρτώµενες από το 
Εθνικό τριγωνοµετρικό δίκτυο και από το σύστηµα ΕΓΣΑ ’87, αντιστοίχως, ως εξής: 

 

HATT 
Κ.Φ.Χ. "ΚΕΡΚΥΡΑ" (1:100.000)

µε φ = 39°45' και λ = - 3°45' 
ΕΓΣΑ ’87 Σηµείο 
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4.413.049,00 
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4.413.024,31 
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1.4. Κατάταξη 

Με βάση την ισχύουσα κατηγοριοποίηση ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών Έργων 
(ΥΑ1958/2012, ΦΕΚ21/Β/13-1-2012), η µελετούµενη δραστηριότητα ανήκει στην 5η 
Οµάδα «Εξορυκτικές & Συναφείς ∆ραστηριότητες» µε α/α 3 «Εξόρυξη Βιοµηχανικών 
Ορυκτών, Μαρµάρων και Σχιστολιθικών Πλακών» και συγκεκριµένα στην Α2 Υποκατη-
γορία έργου, ως χώρος έκτασης µικρότερης των 250 στρεµµάτων εκτός περιοχής 
Natura. 

 

1.5. Φορέας υλοποίησης 

Επωνυµία     : Μαρίνος Κοντάλιπος του Νικολάου 
Έδρα    : Περίθεια Κέρκυρας 
Ταχυδροµική ∆/νση       : 490 81  ΚΑΡΟΥΣΑ∆ΕΣ 
Αριθµός τηλεφώνου      : 6977 417250 
Αρµόδια Αστ/κή αρχή     : Αστυνοµικό Τµήµα Εσπεριών 
Αρµόδια Αστ/κή ∆/νση    : Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Ιονίων Νήσων 
Οικ/κές Υπηρεσίες       : ∆.Ο.Υ. Κέρκυρας 
Αντικείµενο    : Εξόρυξη πλακών 
Εκπρόσωπος    : Νικόλαος Μαρίνου Κοντάλιπος (6974 833096) 
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1.6. Περιβαλλοντικός µελετητής 

Επωνυµία     : Ιωάννης Περικ. Κυριαζής 
Έδρα    : Αθήνα Αττικής 
Ταχυδροµική ∆/νση       : Βρεττού Παπαδοπούλου 11, 104 45  ΑΘΗΝΑ 
Αριθµός τηλεφώνου      : 210 8328310 
∆/νση ηλ/κού ταχυδ/µείου : jkir@teemail.gr 
Εκπρόσωπος    : Ιωάννης Περικ. Κυριαζής (697 2529688) 

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

2.1. Τεχνική περιγραφή 

2.1.1. Μέγεθος 

Πρόκειται για υφιστάµενο λατοµείο εξόρυξης σχιστολιθικών συνολικής έκτασης 11,13 
στρεµ. σε ιδιόκτητη γεωργική έκταση. 

2.1.2. Τεχνολογία 

Η εξόρυξη του κοιτάσµατος πραγµατοποιείται αποκλειστικά µε µηχανικά µέσα, µε τη 
µέθοδο των διαδοχικών βαθµίδων εκµετάλλευσης µεγίστου ύψους 4 m, οι οποίες κατά 
τη φάση της εξόφλησης θα ενώνονται ανά δύο σε τελικές εγκαταλειπόµενες βαθµίδες 
µεγίστου ύψους 8 m. Σωροί στείρων υλικών δεν προβλέπονται, καθώς το σύνολο του 
εξορυσσόµενου πετρώµατος αξιοποιείται στην παραγωγή εµπορεύσιµων προϊόντων. 

2.1.3. Μηχανικός εξοπλισµός 

Ο κύριος κινητός µηχανικός εξοπλισµός που χρησιµοποιείται στις διάφορες λατοµι-
κές εργασίες, φαίνεται συγκεντρωτικά στον επόµενο Πίνακα. 

Α/Α ΤΥΠΟΣ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΜ. ΙΣΧΥΣ (ΗΡ)

1. Ερπυστριοφόρος φορτωτής 
CAT 955H 

Εξόρυξη - αποκόλληση 
πλακών από το µέτωπο 1 100 

2. Ερπυστριοφόρος φορτωτής 
CASE 855D 

Εξόρυξη - αποκόλληση 
πλακών από το µέτωπο 1 82 

3. Ελαστιχοφόρος εκσκαφέας 
O&K MH5 

∆ιαλογή πλακών - διαµόρ-
φωση µετώπων 1 122 

4. Ελαστιχοφόρος φορτωτής 
JCB 3CX ∆ιαλογή πλακών - φόρτωση 1 92 

5. Ντιζελοκίνητος αεροσυµπιε-
στής 250 cfm Παροχή πεπιεσµένου αέρα 1 80 

Σ Υ Ν Ο Λ Ι Κ Η     Ι Σ Χ Υ Σ    Μ Η Χ Α Ν Η Μ Α Τ Ω Ν 5 476 
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2.1.4. ∆υναµικότητα παραγωγής 

Τα εκµεταλλεύσιµα αποθέµατα του χώρου επέµβασης της παρούσας µελέτης είναι 
της τάξεως των 93.000 m3. Αυτά, για τον προβλεπόµενο ρυθµό παραγωγής και την α-
ναµενόµενη εξέλιξη της αγοράς και εκµετάλλευσης (4.000 m3 απολήψιµου πετρώµατος 
ετησίως), προσδίδουν διάρκεια ζωής στη λατοµική εκµετάλλευση γύρω στα 23 έτη. 

2.1.5. Απασχολούµενο προσωπικό 

Για την εκτέλεση των εργασιών εκµετάλλευσης θα απασχολείται το εξής προσωπικό 
κατά ειδικότητα : 

ε ι δ ι κ ό τ η τ α     άτοµα 
α) επικεφαλής εργασιών-χειριστής 
β) πιστολαδόρος-εξορύκτης 
γ) κόπτες 

        1 
        2 
        5 

σ ύ ν ο λ ο           8  άτοµα 
Επίσης θα γίνεται περιοδική επίβλεψη των λατοµικών εργασιών από διπλωµατούχο 

µηχανικό µεταλλείων, ο οποίος θα εκτελεί και καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας, καθώς και 
παρακολούθηση της υγείας των εργαζοµένων από ιατρό εργασίας. 

2.1.6. Εξυπηρετούµενος πληθυσµός 

Τα παραγόµενα λατοµικά προϊόντα στοχεύουν κυρίως στην τοπική αγορά του νησιού 
και λιγότερο, λόγω αυξηµένου κόστους µεταφοράς, την ευρύτερη αγορά των παραλίων 
της Ηπείρου και των λοιπών Ιονίων Νήσων. Το προσωπικό του λατοµείου επίσης προ-
έρχεται από την ευρύτερη περιοχή της νήσου Κέρκυρας. 

2.1.7. Παραγόµενα προϊόντα 

Η διαµόρφωση - ανάγλυφο του λατοµικού χώρου, η υποδοµή και οργάνωσή του, η 
µέθοδος εκµετάλλευσης και ο µηχανικός εξοπλισµός, όπως περιγράφηκαν πιο πάνω, 
δίνουν τη δυνατότητα εξόρυξης πετρώµατος της τάξεως των :  4.000 m3/έτος, που αντι-
στοιχεί σε : 4.000 x 15 m2/m3 = 60.000 m2/έτος σε πλάκες κάθε διαστάσεων. 

2.1.8. Απαιτούµενες πρώτες και βοηθητικές ύλες 

∆εν απαιτούνται πρώτες ή βοηθητικές ύλες για την παραγωγική διαδικασία, πλην του 
ασβεστολιθικού πετρώµατος, το οποίο εξορύσσεται αποκλειστικά µε µηχανικά µέσα και 
χωρίς καµία επιτόπου επεξεργασία, παρά µόνο µερική µορφοποίηση (γώνιασµα µε 
σφύρες και σφήνες) των εξορυσσοµένων πλακών, συσκευάζεται χειρωνακτικά σε παλέ-
τες και φορτώνεται µε προορισµό τους τόπους κατανάλωσης. 
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2.1.9. Απαιτούµενο νερό και ενέργεια 

Νερό απαιτείται µόνο για τη διαβροχή των οδών εσωτερικής µεταφοράς και των πλα-
τειών του λατοµείου, καθώς και για την άρδευση των δενδροφυτεύσεων τελικής αποκα-
τάστασης του χώρου. Οι απαιτήσεις σε νερό υπολογίζονται ως εξής : 

  - για τη διαβροχή των δρόµων   :    2 - 3 m3/ηµέρα κατά τις ξηρές ηµέρες, 
  - για τα ποτίσµατα       :    5 - 10 lt/φυτό ανά πότισµα. 

και θα εξασφαλίζεται από το δηµοτικό δίκτυο ύδρευσης της περιοχής. 
Ενέργεια απαιτείται µόνο από τον ντιζελοκίνητο µηχανικό εξοπλισµό του λατοµείου, 

η οποία προϋπολογίζεται ως εξής : 
# ιπποδυνάµεις :   ερπυστρ. φορτωτής CAT 955H  :   100 ΗΡ 
        ερπυστρ. φορτωτής CASE 855D :      82 ΗΡ 
        ελαστιχ. εκσκαφέας O&K MH5  :   122 ΗΡ 
        ελαστιχ. φορτωτής JCB 3CX   :     92 ΗΡ 
              αεροσυµπιεστής 250 cfm      :      80 HP 
# ετήσια απασχόληση (ώρες λειτουργίας) : 
   ερπ. φορτωτής Cat : 2,0  ώρ/ηµ. x 160    ηµ./έτος = 320   ώρ./έτος 

    ερπ. φορτωτής Case : 2,0  ώρ/ηµ. x 160    ηµ./έτος = 320    " 
    ελαστιχ. εκσκαφέας : 2,0      "  x 160         "    = 320    " 
    ελαστιχ. φορτωτής  : 2,0      "  x 160         "    = 320    " 
    αεροσυµπιεστής  : 6,0      "   x 160           "   = 960    " 

# κατανάλωση καυσίµων και λιπαντικών : 
(320 x 100 + 320 x 82 + 320 x 122 + 320 x 92 + 960 x 80) x 0,08 lit/h.HP = 
= 16.282 lit/έτος περίπου. 
 

2.1.10. Παραγόµενα απόβλητα 

2.1.10.1. Αέρια απόβλητα 

Από τη λειτουργία του παρόντος λατοµείου δεν παράγονται και συνεπώς ούτε εκλύο-
νται στην ατµόσφαιρα αέρια, ατµοί, σωµατίδια, καπνός και διάφορα άλλα αερολύµατα, 
εκτός από τα καυσαέρια των µηχανών εσωτερικής καύσης του κινητού µηχανικού εξο-
πλισµού, τα επίπεδα ρύπων στα οποία είναι ιδιαίτερα χαµηλά και εντός των κανονι-
σµών, καθώς η συντήρηση των µηχανηµάτων είναι τακτική και αποτελεσµατική. 

Τα µόνα απόβλητα που θα µπορούσαν να ενταχθούν σε αυτή την κατηγορία είναι η 
σκόνη, η οποία δηµιουργείται - εµφανίζεται στα µέτωπα εξόρυξης κατά τη διαδικασία 
της εξόρυξης του πετρώµατος ή κατά την κίνηση των έµφορτων αυτοκινήτων µεταφο-
ράς των τελικών προϊόντων εκτός του λατοµικού χώρου. Η ποσότητα της σκόνης που 
παράγεται στα µέτωπα εξόρυξης είναι αµελητέα και όπως έχει µετρηθεί σε συνθήκες 
ξηρού περιβάλλοντος ανέρχεται σε 0,4 mg/m3 αέρα, πολύ κάτω από τις προδιαγραφές 
του ΚΜΛΕ και των Π.∆. 307/1986, 77/1993, 90/1999. Παράλληλα, η αντιµετώπισή της, 
όπως περιγράφεται σε επόµενο κεφάλαιο, µειώνει έως και µηδενίζει τα επίπεδα αυτά. 
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2.1.10.2. Υγρά απόβλητα 

∆εν παράγονται υγρά απόβλητα από τη δραστηριότητα του παρόντος λατοµείου. Ως 
παραγόµενα υγρά απόβλητα µπορούµε ίσως να θεωρήσουµε το χρησιµοποιούµενο νε-
ρό για τη διαβροχή των δρόµων, πλατειών και λοιπών χώρων του εργοταξίου. Οι ποσό-
τητες νερού για τις ανάγκες αυτές είναι µικρές σε σχέση µε την επιφάνεια που καταλαµ-
βάνει το λατοµείο και δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι δηµιουργούν υγρά απόβλητα, καθώς 
σπάνια κατεισδύουν σε βαθύτερους ορίζοντες, µιας και ο ρόλος της επιφανειακής εξά-
τµισης είναι σηµαντικός. Υπό κάποια δε έννοια, θα µπορούσαν να θεωρηθούν υγρά 
απόβλητα και τα όµβρια ύδατα, τα οποία κατεισδύουν σε βαθύτερους ορίζοντες, λόγω 
του τεκτονισµένου πετρώµατος. 

Επίσης, στην κατηγορία των υγρών αποβλήτων µπορούν να ενταχθούν τα παλαιά 
ορυκτέλαια (καµένα λάδια) που παράγονται κατά την αντικατάστασή τους µε νέα, στις 
µηχανές εσωτερικής καύσης και χρησιµεύουν για τη λίπανση των κινητήρων του κινητού 
µηχανικού εξοπλισµού. Η ποσότητα αυτών θα κυµαίνεται γύρω στα 200 lt/έτος. 

 

2.1.10.3. Στερεά απόβλητα 

∆εν χρησιµοποιούνται, ούτε παράγονται στερεά ή τοξικά απόβλητα ή απορρίµµατα, 
αλλά ούτε και ιλύες στην παραγωγική διαδικασία του λατοµείου. Η ποσότητα των στε-
ρεών αποβλήτων που προέρχονται από τη χρήση - αντικατάσταση αναλώσιµων υλικών 
(π.χ. ελαστικά τροχοφόρων µηχανηµάτων) και της συσκευασίας των αναλώσιµων (χάρ-
τινα - πλαστικά υλικά, χαρτιά ποικίλης χρήσης κλπ.), δεν δύναται να προεκτιµηθεί. Ε-
ξάλλου αυτά δεν προκαλούν καµία επίπτωση στον περιβάλλοντα χώρο, καθώς ανακυ-
κλώνονται ως αναφέρεται σε επόµενο κεφάλαιο. 

∆εν θα προκύψουν στείρα υλικά από τη µελετούµενη δραστηριότητα, ούτε θα απαι-
τηθούν σωροί απόθεσης στείρων υλικών της εκµετάλλευσης, καθώς το σύνολο σχεδόν 
του εξορυσσόµενου ασβεστολιθικού πετρώµατος αξιοποιείται στην παραγωγή εµπο-
ρεύσιµων πλακών κάθε µεγέθους. Υλικά που προκύπτουν και είναι ακατάλληλα για πώ-
ληση, λόγω των µικρών τους διαστάσεων, διατίθενται ως υλικό οδοστρωσίας των αγρο-
τικών χωµατόδροµων της ευρύτερης περιοχής και ως υλικό υπόβασης µε διάστρωσή 
του στις τελικές επιφάνειες του χώρου επέµβασης κατά τη φάση αποκατάστασης του 
λατοµικού χώρου. 

Η φυτική γη, καθώς και οι λοιποί αργιλικοί σχηµατισµοί που προκύπτουν από τις ερ-
γασίες εξόρυξης ή τυχόν αδιάθετες ποσότητες λεπτοµερών κλασµάτων πετρώµατος, 
όπου µπορούν θα διαχωρίζονται και θα διαφυλάσσονται σε σωρούς στα άκρα των βαθ-
µίδων, ώστε να χρησιµοποιηθούν στο τελικό στάδιο της αποκατάστασης για τη δη-
µιουργία υπόβασης, πάνω στην οποία θα διαστρωθεί το φυτευτικό υλικό των τελικών 
επιφανειών. Γενικά οι ποσότητες αυτές δεν δηµιουργούν κανένα πρόβληµα και αντιµε-
τωπίζονται ως αναφέρεται σε επόµενο σχετικό κεφάλαιο. 
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2.2. Ιστορική εξέλιξη 

2.2.1. Περιβαλλοντική αδειοδότηση 

Ο Μαρίνος Νικολ. Κοντάλιπος εκµεταλλεύεται από το 2005, δυνάµει της υπ’ αριθµ. 
10900/25-4-2005 απόφασης του Νοµάρχη Κέρκυρας, κατόπιν µεταβίβασης του δικαιώ-
µατος εκµετάλλευσης του Γεώργιου Νικολ. Κοντάλιπου, λατοµείο σχιστολιθικών πλακών 
στη θέση "Χειρόµυλος" Τ.Κ. Περίθειας, ∆.Ε. Θιναλίων, ∆ήµου Κέρκυρας, Περιφ. Ενότη-
τας Κέρκυρας, Περιφ. Ιονίων Νήσων, σε ιδιόκτητη γεωργική έκταση εµβαδού 35 περί-
που στρεµµάτων, µε σκοπό την εξόρυξη - παραγωγή και διάθεση στην τοπική αγορά 
διακοσµητικών πλακών από λεπτοπλακώδη ασβεστόλιθο Βιγλών, ο οποίος απαντάται 
στο σύνολο σχεδόν της έκτασης του λατοµικού χώρου, όπως και στην ευρύτερη περιο-
χή. Για την εκµετάλλευση έχει εγκριθεί περιβαλλοντικοί όροι, µε την υπ’ αριθµ. 1337/30-
1-2001 απόφαση του Γ.Γ. Περιφ. Ιονίων Νήσων, οι οποίοι ανανεώθηκαν µε την υπ’ α-
ριθµ. 17733/5-12-2007 απόφαση του ιδίου, καθώς και µε την υπ’ αριθµ. 5280/2523/16-
5-2016 απόφαση του Γεν. ∆ντή Χωρ/κής & Περιβ/κής Πολιτικής της Αποκ. ∆κσης Π∆ΙΝ, 
µε ταυτόχρονη περικοπή του χώρου επέµβασης σε έκταση 8,516 στρεµµάτων, χρονικής 
ισχύος µέχρι 31-12-2017, καθώς η κάλυψη της τοπικής αγοράς του νησιού δεν απαιτεί 
προς το παρόν µεγαλύτερο χώρο επέµβασης. Τέλος, για την εκµετάλλευση του λατο-
µείου έχει εγκριθεί η Τεχνική Μελέτη µε την υπ’ αριθµ. ∆10/Α/Φ878/12482/14-9-2000 
απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης. 

2.2.2. Σχεδιασµός - Κατασκευή - Λειτουργία 

Όπως προαναφέρθηκε, ο εκµεταλλευτής έχει ξεκινήσει τις λατοµικές εργασίες στον 
µελετούµενο λατοµικό χώρο από το 2005, κατόπιν µεταβίβασης της άδειας εκµετάλλευ-
σης, µε τη διάνοιξη του δρόµου εσωτερικής προσπέλασης από της κορυφή του λατοµι-
κού χώρου µέχρι τα χαµηλότερα υψόµετρα και µε τη µερική ανάπτυξη - εκµετάλλευση 
των ανώτερων βαθµίδων εξόρυξης στα υψόµετρα Υ+176, Υ+172, Υ+168, Υ+164, 
Υ+161, Υ+152, Υ+146 και Υ+140, εκ των οποίων οι τέσσερις (4) ανώτερες έχουν πλή-
ρως αποκατασταθεί και δεν περιλαµβάνονται στο χώρο επέµβασης. Οι εργασίες εκµε-
τάλλευσης δεν ήταν ποτέ εντατικής µορφής και µεγάλης κλίµακας, καθώς η λειτουργία 
του λατοµείου υπαγορεύθηκε αποκλειστικά από τη ζήτηση της αγοράς του νησιού σε 
διακοσµητικά πετρώµατα. Σήµερα λοιπόν, έχουν διαµορφωθεί : 

- τέσσερις (4) ανοικτές διαδοχικές βαθµίδες, χαµηλού ύψους 4 m, που είναι οι : 
Β176, Β172, Β168 και Β164, στο ΝΑκό τµήµα του λατοµικού χώρου, οι οποίες 
έχουν αποκατασταθεί πλήρως µε φύτευση δασικών και γεωργικών ειδών (σπάρ-
το και ελαιόδενδρα) και οι οποίες δεν περιλαµβάνονται στο χώρο επέµβασης της 
παρούσας µελέτης, 

- τέσσερις (4) ανοικτές διαδοχικές βαθµίδες, ύψους από 6 έως 9 m, που είναι οι : 
Β161, Β152, Β146 και Β140, στο κεντρικό και ∆κό τµήµα του λατοµικού χώρου, οι 
οποίες έχουν αναπτυχθεί µερικώς στο σύνολο του χώρου επέµβασης της πα-
ρούσας µελέτης, 
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- µία πλατεία προσωρινής αποθήκευσης εµπορεύσιµων πλακών στο ∆κό τµήµα 
του λατοµικού χώρου και στο επίπεδο Υ+161, πλησίον της εισόδου του λατοµι-
κού χώρου, 

- το οδικό δίκτυο του λατοµικού χώρου, ήτοι δρόµοι εσωτερικής προσπέλασης, 
συνολικού µήκους 800 m περίπου, σε όλη την ιδιόκτητη έκταση, που οδηγούν 
στις βαθµίδες εξόρυξης και τις συνδέουν µεταξύ τους, καθώς και µε τις άλλες 
βοηθητικές θέσεις εντός του λατοµικού χώρου, από την κορυφή και τις δύο εισό-
δους από το δρόµο εξωτερικής προσπέλασης, µέχρι και τα κατώτερα υψόµετρα 
αυτού. 

Σήµερα, µε την υφιστάµενη, ως περιγράφηκε πιο πάνω, κατάσταση και µορφή των 
µετώπων, οι εργασίες εκµετάλλευσης θα συνεχιστούν µε εφαρµογή της µεθόδου των 
ανοικτών διαδοχικών βαθµίδων, από την κορυφή του χώρου επέµβασης, µε την ανά-
πτυξη σε όλη τη διατιθέµενη έκταση του χώρου και εκµετάλλευση των τελικών βαθµί-
δων Β168, Β160, Β152, Β144 και Β136 και τη συνεχή προχώρηση αυτών µέχρι την 
πλήρη εξόφλησή τους, εκ των οποίων η κατώτερη Β136 θα είναι κλειστή, µε ράµπα που 
θα διανοιχθεί από τον υφιστάµενο δρόµο εσωτερικής προσπέλασης, πλησίον του ση-
µείου -∆- των ορίων του χώρου επέµβασης. 

3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

3.1. Αναλυτική περιγραφή 

Προτείνεται η περιµετρική επέκταση σε ζώνη πλάτους 8 m γύρω από τα όρια της λα-
τοµικής επέµβασης του χώρου των 8,516 στρεµ. και εντός του ιδιόκτητου γεωτεµαχίου, 
στην τελική έκταση των 11,13 στρεµ, όπως αυτή περιγράφεται µε συντεταγµένες σε 
προηγούµενη παράγραφο. Ειδικά δε κατά µήκος της πλευράς ∆ – Ε, δεν θα πραγµατο-
ποιηθεί επέκταση εκτός των αρχικών ορίων εκµετάλλευσης, αλλά οι εργασίες εξόρυξης 
θα περιοριστούν από τη ζώνη των 8 m κατά µήκος της πλευράς αυτής. 

Στο χώρο επέκτασης δεν θα πραγµατοποιηθεί καµία εργασία εξόρυξης, ενώ θα δια-
φυλαχθεί η φυσική βλάστηση, ώστε να µην προκαλείται καµία επιπλέον περιβαλλοντική 
επίπτωση στο περιβάλλον, σε σχέση µε αυτές που εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν αρ-
χικώς για τη λατοµική δραστηριότητα. 

3.2. Εγκαταστάσεις 

Για την προτεινόµενη τροποποίηση δεν απαιτούνται, ούτε προβλέπονται κύριες, βοη-
θητικές ή επιµέρους υποστηρικτικές και συνοδές εγκαταστάσεις. 

3.3. Εναλλακτικές λύσεις 

∆εν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, καθώς η εγκατάλειψη περιµετρικής ζώνης όπου 
δεν πραγµατοποιείται καµία εργασία εκµετάλλευσης, υπαγορεύεται από τις διατάξεις της 
§2 του άρθρου 84 του ΚΜΛΕ και σχετίζεται άµεσα µε τα ήδη προϋπολογισµένα αποθέ-
µατα του υφιστάµενου λατοµείου, προκειµένου να συνεχίσει τη λειτουργία του, καλύ-
πτοντας την τοπική αγορά του νησιού. 
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4. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

4.1. Χρήσεις γης 

∆εν έχουν επέλθει µεταβολές στο θεσµικό πλαίσιο που διέπει τις χρήσεις γης και 
τους όρους δόµησης στην περιοχή που αναπτύσσεται η µελετούµενη λατοµική δραστη-
ριότητα, ώστε να την καθιστά ασύµβατη µε αυτές. 

4.1.1. Χωροταξικές και Πολεοδοµικές διατάξεις 

Σύµφωνα µε το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανά-
πτυξης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ο χώρος µελέτης βρίσκεται εκτός κύριων περιοχών 
µε προτεραιότητα στην παράκτια τουριστική ανάπτυξη, αλλά και στη διερεύνηση της 
προστατευτέας γεωργικής γης. 

4.1.2. Θεσµοθετηµένα όρια οικισµών & εγκεκριµένων πολεοδοµικών σχεδίων 

Στην περιοχή του λατοµείου δεν υπάρχει εγκεκριµένο πολεοδοµικό σχέδιο , ενώ κο-
ντινότεροι οικισµοί είναι του Περουλίου σε απόσταση 400 m βόρεια του χώρου επέµβα-
σης, του Πίθου σε απόσταση 600 m Β∆κά, των Βασιλικών 700 m ∆κά, της Ριλιάτισας 
800 m Ν∆κά και του Κοινιά 1 km νότια. Η απόσταση αυτή είναι πολύ µεγαλύτερη από 
την ελάχιστη απαιτούµενη απόσταση των 250 m, σύµφωνα µε την §2 του άρθρου 85 
του ΚΜΛΕ για λειτουργία λατοµείου χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών. 

4.1.3. Περιοχές εθνικού συστήµατος προστατευόµενων περιοχών 

Ο λατοµικός χώρος βρίσκεται εκτός καταφυγίων άγριας ζωής ή περιοχών του ∆ικτύ-
ου Natura 2000. Εντοπίζεται σε απόσταση 1,5 km νότια των ορίων του θεσµοθετηµένου 
Τόπου Κοινοτικής Σηµασίας και Ζώνης Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας, ενταγ-
µένου στο Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Natura 2000 µε την κωδική ονοµασία SPA & 
SCI:GR2230001 «Λιµνοθάλασσα Αντινιότη», χωρίς ασφαλώς να προκαλούνται δυσµε-
νείς επιπτώσεις σε αυτή, αφού η εξορυκτική δραστηριότητα βρίσκεται σε µεγάλη από-
σταση και µεταξύ τους παρεµβάλλεται έντονο λοφώδες ανάγλυφο. Το κοντινότερο Κα-
ταφύγιο Άγριας Ζωής βρίσκεται σε απόσταση 5,4 km νότια του λατοµικού χώρου (Κ217: 
Υψηλός Παντοκράτορας-Λακώµατα, ΦΕΚ 600Β/1976), χωρίς οποιαδήποτε αλληλεπί-
δραση µεταξύ τους. 

Οι αµέσως εγγύτερες προστατευόµενες περιοχές είναι το Καταφύγιο Άγριας Ζωής Βί-
γλας - Αγ. Ματθαίου, σε απόσταση 33 km νότια, η παράκτια ζώνη Κανόνι - Μεσσογγί 
(GR2230005), 23 km νότια, η Λιµνοθάλασσα Κορισσίων (GR2230002), 38 km νότια, η 
Αλυκή Λευκίµης (GR2230003) και η Νήσος Λαγουδιά (GR2230007), 43 km νότια, οι 
οποίες, λόγω της εξαιρετικά µεγάλης απόστασης, δεν επηρεάζονται από τη µελετούµενη 
δραστηριότητα. 
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4.1.4. ∆ασικές εκτάσεις 

Ο υπό εκµετάλλευση λατοµικός χώρος, αποτελεί ιδιόκτητη γεωργική έκταση, σύµφω-
να µε την υπ’ αριθµ. 129/4-2-1998 πράξη χαρακτηρισµού της ∆νσης ∆ασών Κέρκυρας 
και συνεπώς εξαιρείται από την αρµοδιότητα των ∆ασικών Υπηρεσιών. 

4.1.5. Εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας και υποδοµών 

Η περιοχή µελέτης βρίσκεται στο κέντρο µίας λοφώδους περιοχής µε εναλλαγή δασι-
κών, γεωργικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων. Πέραν από την ήπια γεωργική, στην εν-
δοχώρα και τουριστική στα παράλια, δραστηριότητα της περιοχής µελέτης, σε µεγάλη 
απόσταση (2 km) δεν υπάρχουν µεγάλα τεχνικά έργα (λιµάνια, αεροδρόµια, σιδηρο-
δροµικές γραµµές, αυτοκινητόδροµοι), βιοµηχανικές ζώνες, αλλά ούτε µνηµεία, λίµνες, 
σηµαντικές πηγές, αρχαιολογικοί χώροι ή µεγάλες τουριστικές εγκαταστάσεις. 

4.2. Όρια ρύπων 

∆εν έχουν επέλθει τροποποιήσεις µετά την αρχική περιβαλλοντική αδειοδότηση της 
λατοµικής δραστηριότητας ή έκδοση νέων διατάξεων που αφορούν σε θεσµοθετηµένα 
όρια εκποµπών ρύπων στο σύνολο των περιβαλλοντικών µέσων και παραµέτρων που 
σχετίζονται µε τη λειτουργία του λατοµείου. 

4.3. Κανονιστικές διατάξεις 

∆εν έχουν επέλθει τροποποιήσεις ή έκδοση νέων κανονιστικών διατάξεων που σχετί-
ζονται µε τη λειτουργία του λατοµείου. 

4.4. Συµβατότητα λειτουργίας 

Με βάση τα αναφερόµενα στις προηγούµενες παραγράφους, τεκµηριώνεται η συµ-
βατότητα της αιτούµενης τροποποίησης και συνέχιση λειτουργίας της λατοµικής δρα-
στηριότητας. 

5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Η ευρύτερη περιοχή έχει πληγεί σηµαντικά από την παράνοµη και ληστρική εξορυκτι-
κή δραστηριότητα, πέρα από την οποία δεν υπάρχουν σηµαντικές πηγές ρύπανσης, 
καθώς οι υφιστάµενες γεωργικές δραστηριότητες και τουριστικές εγκαταστάσεις είναι 
µικρές σε δυναµικότητα και έκταση και είναι ενταγµένες πλήρως στο φυσικό τοπίο της 
περιοχής. Η συνέχιση της µελετούµενης δραστηριότητας εξόρυξης πλακών, λόγω του 
απλού τρόπου εξόρυξης αποκλειστικά µε µηχανικά µέσα και χωρίς χρήση εκρηκτικών 
υλών, της µικρής της δυναµικότητας και έκτασης και του ευνοϊκού προσανατολισµού και 
παρεµβολής έντονου λοφώδους αναγλύφου και συνεπώς της µη άµεσης ορατότητας 
από περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές, δεν αναµένεται να αυξήσει αθροιστικά τις πε-
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ριβαλλοντικές επιπτώσεις των υπολοίπων δραστηριοτήτων της περιοχής. Άλλωστε, η 
µορφή της εκµετάλλευσης, σε συνδυασµό µε τα ειδικά µέτρα που λαµβάνονται, δεν έχει 
προκαλέσει καµία ρύπανση στη γύρω περιοχή. Η δε αιτούµενη τροποποίηση δεν ανα-
µένεται να επιφέρει καµία απολύτως µεταβολή στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της λα-
τοµικής δραστηριότητας. 

6. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ, ΜΕΤΡΩΝ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ 

6.1. Εγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων 

Αναφορικά µε την τήρηση των εγκεκριµένων µε την υπ’ αριθµ. 1337/30-1-2001 από-
φαση της ∆νσης Πε.Χω. Περιφ. Ιονίων Νήσων, περιβαλλοντικών όρων της υφιστάµενης 
λατοµικής δραστηριότητας, συνοψίζουµε τα κάτωθι: 

 
1. ∆εν έχει δηµιουργηθεί περιµετρική πράσινη ζώνη, καθώς λόγω της τοπογραφικής 

διαµόρφωσης του λατοµικού χώρου, αυτή ελάχιστα θα είχε συµβάλει στην οπτική 
κάλυψη της δραστηριότητας. Παράλληλα, έχει διατηρηθεί η περιµετρική ζώνη φυσι-
κής υψηλής δενδρώδους βλάστησης. Άλλωστε, οι υφιστάµενες και οι µελλοντικές 
φυτεύσεις θα καταστήσουν, µετά την ολοκλήρωση των εργασιών εκµετάλλευσης, 
πρακτικά αθέατη τη λατοµική δραστηριότητα και θα συνεισφέρουν στην αποκατά-
σταση του περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής. 

2. Από τα πρώτα έτη έναρξης των εργασιών εκµετάλλευσης, ο λατοµικός χώρος έχει 
οριοθετηθεί µε µόνιµα τεχνητά ορόσηµα, τόσο στις κορυφές των ορίων του, όσο και 
µε πύκνωση αυτών κατά µήκος των πλευρών των ορίων του χώρου. 

3. Ο λατοµικός χώρος έχει περιφραχθεί περιµετρικά από όλες τις πλευρές που είναι 
προσβάσιµος, εποµένως δεν τίθεται θέµα περίφραξης του χώρου επέµβασης της 
παρούσας µελέτης για την προστασία και επιτυχία των µελλοντικών φυτεύσεων. 

4. Λαµβάνονται και θα συνεχίσουν να λαµβάνονται το σύνολο των µέτρων πυροπρο-
στασίας που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία, κατά την εκµετάλλευση 
του µελετούµενου λατοµικού χώρου, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο του έτους. 

5. Στον λατοµικό χώρο δεν υπάρχουν µόνιµες εγκαταστάσεις που να απατούν τη λήψη 
ειδικών µέτρων πυρασφάλειας. Αυτά περιορίζονται στην τοποθέτηση πρόσφατα 
αναγοµωµένων φορητών πυροσβεστήρων στα µηχανήµατα που λειτουργούν εντός 
του, καθώς και σε κοπή της ποώδους βλάστησης κατά τη θερινή περίοδο. 

6. Από την αρχική διάνοιξη του εσωτερικού οδικού δικτύου και των βαθµίδων εξόρυ-
ξης του λατοµείου, έχει συλλεχθεί φυτική γη της τάξης των 100 m3, η οποία έχει ήδη 
χρησιµοποιηθεί ως υλικό υπόβασης για τις πραγµατοποιηθείσες φυτεύσεις. 

7. Έχουν ολοκληρωθεί όλα τα έργα εσωτερικής προσπέλασης των βαθµίδων εξόρυ-
ξης και έχει γενικά τηρηθεί η πορεία εκµετάλλευσης του λατοµικού χώρου από πά-
νω προς τα κάτω, µε προπορεία των εργασιών εκµετάλλευσης, ώστε να διαµορφω-
θεί προσωρινή πλατεία στο Υ+161 για την αντιµετώπιση της ανάγκης διαλογής, συ-
σκευασίας και προσωρινής αποθήκευσης των εξορυσσόµενων πλακών. 

8. Θα τηρηθεί µέγιστο ύψος εξοφληµένων µετώπων 8 m στις τελικές βαθµίδες εκµε-
τάλλευσης, ως προαναφέρθηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο, και τούτο για λόγους 
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µέγιστης απόληψης του εκµεταλλεύσιµου πετρώµατος (πλακών) σε σχέση µε το 
οπτικό αποτέλεσµα της τελικής αποκατάστασης του χώρου επέµβασης, καθώς και 
ελάχιστο πλάτος δαπέδου εξοφληµένων βαθµίδων 6 m, ώστε µε αυτό το συνδυα-
σµό ύψους και πλάτους τελικής βαθµίδας, να τηρηθεί και η εγκατάλειψη νοητής 
γραµµής τελικού πρανούς µέχρι 53°, ακόµη και αν ο πρόσφατος ΚΜΛΕ επιτρέπει 
ακόµη πιο απότοµη γωνία τελικού πρανούς (60° ή και 70° σε ειδικές περιπτώσεις 
ευστάθειας πετρωµάτων, την οποία καλύπτει ο βραχώδης εκµεταλλεύσιµος ασβε-
στολιθικός σχηµατισµός του χώρου µελέτης), ώστε να καλυφθεί ικανοποιητικά το 
µέτωπο των τελικών βαθµίδων µε τις προβλεπόµενες δενδροφυτεύσεις. 

9. Οι τελικές επιφάνειες των βαθµίδων εξόρυξης θα αποκαθίστανται σύµφωνα µε τα 
περιγραφόµενα στην εγκεκριµένη µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τους α-
ντίστοιχους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους. Επίσης, για την προστασία 
από τη φυσική διάβρωση, προβλέπεται κλίση δαπέδων των τελικών βαθµίδων 2-
3% προς το εσωτερικό. 

10. Από την εκµετάλλευση του λατοµείου δεν παράγονται στείρα υλικά που να προϋ-
ποθέτουν ειδικούς χώρους απόθεσή τους, εξαλείφοντας τις επιπτώσεις αυτής. 

11. Η αποκατάσταση των τελικών εγκαταλειπόµενων βαθµίδων, λόγω του γεωργικού 
χαρακτήρα της έκτασης, θα γίνει αποκλειστικά µε ελαιόδενδρα και συγκεκριµένα: σε 
µονή σειρά ανά 4 m στα δάπεδα των βαθµίδων, σε µονή σειρά ανά 4 m στα πρανή 
των δρόµων και περιµετρικά, καθώς και σε φυτευτικό σύνδεσµο 6 x 6 m στην τελική 
πλατεία του χώρου. Οι µελλοντικές φυτεύσεις, θα προστατεύονται και θα συντηρού-
νται ανελλιπώς, ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχία τους σε βάθος χρόνου. 

12. Ο δρόµος εσωτερικής προσπέλασης του λατοµικού χώρου έχει διανοιχθεί παράλ-
ληλα σχεδόν προς τις ισοϋψείς του φυσικού αναγλύφου, µε µικρό όγκο εκσκαφών 
και αντίστοιχων επιχωµατώσεων, το οποίο ευνοεί την ευστάθεια των πρανών του 
και καθιστά ευχερή τη φυτοκάλυψή τους, µέσω των µελλοντικών φυτεύσεων. 

13. Ο δρόµος εξωτερικής προσπέλασης του λατοµικού χώρου προϋπήρχε και δεν έχει 
διαταραχθεί από τις εργασίες εκµετάλλευσης, ενώ διατηρεί τη φυσική βλάστηση στα 
πρανή του και δεν χρήζει επιπλέον φροντίδας αποκατάστασης. 

14. Ο αρχικός λατοµικός χώρος των 34,138 στρεµ. είναι αδειοδοτηµένος και όσες εξο-
ρυγµένες επιφάνειες βρίσκονται εκτός του αιτούµενου µε τον παρόντα Φάκελο χώ-
ρου επέµβασης, έχουν αποκατασταθεί επιτυχώς, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µε-
λέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ενώ το υπόλοιπο τµήµα του αρχικού λατοµικού 
χώρου (εκτός του χώρου επέµβασης της παρούσας µελέτης), θα χρησιµοποιηθεί 
στο µέλλον ως απόθεµα για την κάλυψη της αγοράς, σε περίπτωση αύξησης της 
ζήτησης σε πλάκες. 

15. Έχει κατατεθεί διαχρονικά, σειρά τοπογραφικών διαγραµµάτων στην αρµόδια ∆νση 
της Π.Ε. Κέρκυρας, όπου αποτυπώνονται οι εργασίες εκµετάλλευσης και αποκατά-
στασης του λατοµικού χώρου. 

 
τα οποία παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα που ακολουθεί : 
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Α/Α ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ 
ΟΡΟΣ (Π.Ο.) ΤΗΡΗΣΗ Π.Ο. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

1 ∆ηµιουργία περιµετρικής 
πράσινης ζώνης 

∆ιατήρηση περιµετρικής ζώνης 
φυσικής βλάστησης Απαλοιφή όρου 

2 Οριοθέτηση λατοµείου Πραγµατοποιήθηκε Ουδεµία 

3 Περίφραξη λατοµείου Πραγµατοποιήθηκε Ουδεµία 

4 Μέτρα πυροπροστασίας Λαµβάνονται Συνέχιση λήψης 

5 Ειδικά µέτρα πυρασφά-
λειας εγκαταστάσεων ∆εν απαιτούνται Ουδεµία 

6 Συλλογή φυτικής γης Πραγµατοποιήθηκε Ουδεµία 

7 Πορεία εργασιών εκµε-
τάλλευσης 

Ολοκλήρωση εσωτερικής προσπέ-
λασης βαθµίδων και εργασιών ε-
ξόρυξης από πάνω προς τα κάτω 

Ουδεµία 

8 Ύψος και κλίση πρανών Τήρηση µεγίστου ύψος βαθµίδας 6 
m και κλίση τελικού πρανούς 53° 

Συνέχιση 
τήρησης 

9 Αποκατάσταση τελικών 
βαθµίδων Πραγµατοποιήθηκε Συνέχιση 

αποκατάστασης 

10 Στείρα υλικά ∆εν παράγονται Ουδεµία 

11 Φυτεύσεις Πραγµατοποιήθηκαν Συνέχιση 
αποκατάστασης 

12 Εσωτερικό οδικό δίκτυο Πραγµατοποιήθηκε η διάνοιξη Ουδεµία 

13 Οδός προσπέλασης Υφιστάµενο έργο Ουδεµία 

14 Αποκατάσταση χώρου Πραγµατοποιήθηκε Συνέχιση 
αποκατάστασης 

15 Υποβολή τοπογραφικών 
διαγραµµάτων Πραγµατοποιείται ετησίως Συνέχιση 

υποβολής 

 

6.2. ∆υσχέρεια υλοποίησης 

∆εν έχουν εντοπιστεί ιδιαίτερες δυσχέρειες υλοποίησης των εγκεκριµένων περιβαλ-
λοντικών όρων, πλην της περιµετρικής φύτευσης του χώρου επέµβασης για τη δη-
µιουργία πράσινης ζώνης, καθώς λόγω της τοπογραφικής διαµόρφωσης του λατοµικού 
χώρου, αυτή συµβάλει ελάχιστα στην οπτική κάλυψη της δραστηριότητας, ενώ παράλ-
ληλα, έχει διατηρηθεί η περιµετρική ζώνη φυσικής υψηλής δενδρώδους βλάστησης. Άλ-
λωστε, οι υφιστάµενες και οι µελλοντικές φυτεύσεις θα καταστήσουν, µετά την ολοκλή-
ρωση των εργασιών εκµετάλλευσης, πρακτικά αθέατη τη λατοµική δραστηριότητα και 
θα συνεισφέρουν στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής. 

Επίσης, είναι απαραίτητη η τελική αποκατάσταση του χώρου µε αµιγώς γεωργικά εί-
δη (ελαιόδενδρα), τα οποία θα φυτευτούν σε αποστάσεις που διευκολύνουν την αποδο-
τική τους καλλιέργεια και την ευχερή ανάπτυξη του δένδρου. 
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6.3. Πρόγραµµα παρακολούθησης 

Από τις πραγµατοποιηθείσες τοπογραφικές αποτυπώσεις και τις εργασίες φυτεύσε-
ων του χώρου, δεν έχουν εντοπιστεί στοιχεία που να απαιτούν τροποποίηση ή επανα-
σχεδιασµό των εργασιών εκµετάλλευσης και αποκατάστασης του λατοµικού χώρου. 

Αναφορικά µε το θόρυβος που δηµιουργείται από τη λειτουργία του παρόντος λατο-
µείου προέρχεται κυρίως από τη λειτουργία των παρακάτω µηχανηµάτων: 

α.  Ερπυστριοφόρος φορτωτής 
β. Ελαστιχοφόρος εκσκαφέας 
γ. Αερόσφυρα 
δ. Ελαστιχοφόρος φορτωτής 
ε. Αεροσυµπιεστής 
Η στάθµη του θορύβου στις διάφορες φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας, έχει 

µετρηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των Π.∆. 1180/ 81 και Π.∆. 85/1991. Οι µετρήσεις 
έγιναν µε ολοκληρωτικό ηχόµετρο τύπου 1, µε στάθµιση συχνοτήτων Α και στάθµιση 
χρόνου S (βραδεία απόκριση - slow response). 

Οι µετρήσεις στον εκσκαφέα, το φορτωτή, τον αεροσυµπιεστή και τους υπαίθριους 
χώρους (εξόρυξη και είσοδος λατοµείου) έγιναν µε ολοκλήρωση κάποιας διάρκειας 
(minimum 15 min) χωρίς να παρατηρηθούν µεγάλες διακυµάνσεις από τον µέσο όρο. 

Οι παραπάνω µετρήσεις έδωσαν τις εξής τιµές : 
 1.  Είσοδος λατοµείου           69,8 dB 
 2.  Κέντρο λατοµείου            80,3 dB 
 3.  Μέτωπο εξόρυξης            82,6 dB 
 4.  Εκσκαφέας              87,5 dB 
 6.  Φορτωτής              88,7 dB 
 7.  Αεροσυµπιεστής            81,4 dB 

Όλες οι µετρήσεις θορύβου έδειξαν ότι τόσο οι εργαζόµενοι, όσοι και οι λοιποί 
συναλλασσόµενοι µε το λατοµείο, εργάζονται εντός των επιτρεποµένων ορίων έκθεσης 
σε θόρυβο, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, ενώ η στάθµη θορύβου στον 
περιβάλλοντα του λατοµείου χώρο είναι σε πολύ χαµηλότερα επίπεδα. 

6.4. Τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις 

∆εν υπάρχει αρχείο και πορίσµατα από τακτικές ή έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεω-
ρήσεις που να έχουν σχέση µε το σχεδιασµό και την εξέλιξη της εκµετάλλευσης ή την 
πορεία και την επιτυχία των εργασιών αποκατάστασης του λατοµικού χώρου. 

6.5. ∆ιαφοροποιήσεις από νοµοθετικές ρυθµίσεις 

∆εν προκύπτουν διαφοροποιήσεις από τροποποιήσεις ή προσθήκες νοµοθετικών 
ρυθµίσεων που αφορούν στο περιβάλλον, κατά την περίοδο µεταξύ της έκδοσης της 
αρχικής Απόφασης Έγκρισης Π.Ο. και των ανανεώσεων αυτής, µέχρι την κατάθεση του 
φακέλου ανανέωσης των εγκεκριµένων Π.Ο. της δραστηριότητας. 
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7. ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Από την προτεινόµενη τροποποίηση δεν επέρχονται αλλαγές στη είδος και τη σοβα-
ρότητα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως αυτές εκτέθηκαν στις προηγούµενες 
παραγράφους, αφού αυτή δεν επιφέρει καµία µεταβολή στο είδος και το µέγεθος της 
εξορυκτικής δραστηριότητας, σε σχέση µε αυτές της αρχικώς περιβαλλοντικά αδειοδο-
τηµένης, οι οποίες και αντιµετωπίζονται σύµφωνα µε τις επόµενες παραγράφους. 

8. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

8.1. Προτάσεις 

8.1.1. Αέρια απόβλητα 

Ο περιορισµός - καταστολή της σκόνης συγκεντρώνει το µεγαλύτερο ενδιαφέρον και 
προϋποθέτει τη σηµαντικότερη φροντίδα στον τοµέα αντιµετώπισης των περιβαλλοντι-
κών επιπτώσεων και οχλήσεων. Αυτό εξάλλου είναι κανόνας για οποιαδήποτε δραστη-
ριότητα αυτής της µορφής. Γενικά προβλέπονται και θα εφαρµόζονται µέτρα καταστο-
λής της σκόνης στις εστίες δηµιουργίας της, µε βελτίωση του οδοστρώµατος και δια-
βροχή των δρόµων και πλατειών του λατοµείου. 

Ειδικότερα για τον περιορισµό και καταστολή της σκόνης στους δρόµους κίνησης ο-
χηµάτων, έχει γίνει δαπεδόστρωση µε ψιλοµερή στείρα υλικά από τα προϊόντα της 
εξόρυξης στις εισόδους - εξόδους του λατοµείου, τόσο των δρόµων όσο και της πλα-
τείας, ενώ γίνεται και τακτική συντήρησή τους σε όλο το µήκος τους. 

Επίσης, δεν θα παραλείπεται η τακτική διαβροχή του εσωτερικού οδικού δικτύου και 
της πλατείας του λατοµείου (2 - 3 φορές την ηµέρα), µε µισθωµένο υδροφόρο όχηµα, 
αναλόγως των καιρικών συνθηκών. Η κατανάλωση του νερού για τις εργασίες αυτές, 
κατά µέσο όρο θα ανέρχεται σε 2 - 3 m3/ηµέρα. 

8.1.2. Υγρά απόβλητα 

Όπως προαναφέρθηκε, δεν χρησιµοποιούνται, ούτε παράγονται υγρά απόβλητα κα-
τά την παραγωγική διαδικασία του λατοµείου. Επίσης, τα όµβρια ύδατα δεν δηµιουρ-
γούν προβλήµατα στην εκµετάλλευση ή στο ευρύτερο περιβάλλον, καθόσον λόγω της 
µεγάλης υδροπερατότητας των γεωλογικών σχηµατισµών, κατεισδύουν σε χαµηλότε-
ρους ορίζοντες. 

Μόνο τα αντικαθιστώµενα ορυκτέλαια υπάγονται στην κατηγορία αυτή. Για την αντι-
µετώπιση της διαρροής των ορυκτελαίων αυτών στο υπέδαφος της περιοχής, οι εργασί-
ες αντικατάστασής τους γίνονται σε ιδιωτικά συνεργεία της περιοχής για τον ελαστιχο-
φόρο εξοπλισµό και σε κατάλληλα τσιµεντοστρωµένο και µη µόνιµου χαρακτήρα δάπε-
δο περιορισµένων διαστάσεων στο χώρο του λατοµείου για την εκτέλεση εργασιών συ-
ντήρησης του ερπυστριοφόρου εξοπλισµού. Τα δε παραγόµενα παλαιά ορυκτέλαια συ-
γκεντρώνονται σε κάδους και σε µεταλλικά δοχεία (βαρέλια) και παραλαµβάνονται κατά 
διαστήµατα από τον ειδικό φορέα, µε σκοπό τον καθαρισµό - αναγέννησή τους. 
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8.1.3. Στερεά απόβλητα - τοξικά απόβλητα - απορρίµµατα 

Τα επιφανειακά γαιώδη υλικά κατά την αρχική διάνοιξη των βαθµίδων θα αποθηκεύ-
ονται προσωρινά στα άκρα των βαθµίδων εξόρυξης, µε σκοπό τη χρησιµοποίησή τους 
στις εργασίες αποκατάστασης στον χώρου του λατοµείου (υλικό υπόβασης, δενδροφυ-
τεύσεις κλπ.). 

Στείρα υλικά από την εξόρυξη των πλακών δεν έχουν προκύψει από τη µέχρι σήµερα 
λειτουργία του λατοµείου, ούτε πρόκειται να προκύψουν από τη µελλοντική συνέχιση 
αυτής, ώστε να απαιτηθούν ειδικοί χώροι απόθεσης αυτών. Μικρές ποσότητες τυχόν 
ακατάλληλων για διάθεση υλικών που είναι δυνατόν να προκύψουν, θα αποτίθενται 
προσωρινά µαζί µε τα γαιώδη υλικά από την ανάπτυξη των βαθµίδων στα άκρα των 
δαπέδων των βαθµίδων εκµετάλλευσης και θα αποµακρύνονται σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα και θα αποτίθενται στα δάπεδα των τελικών εγκαταλειπόµενων βαθµίδων 
κατά τη φάση της αποκατάστασης. 

Επίσης, τα στερεά απόβλητα από συσκευασίες αναλωσίµων θα συγκεντρώνονται σε 
ξεχωριστούς κάδους κατά κατηγορία (ανακυκλώσιµα και µη κλπ.) και θα παραδίδονται 
στον αρµόδιο, για την παραπέρα διαχείριση και διάθεσή τους, ∆ήµο Κέρκυρας. 

Τέλος, τα παλαιά άχρηστα ελαστικά των τροχοφόρων µηχανηµάτων θα διατίθενται σε 
εµπόρους για την περαιτέρω αξιοποίησή τους (λεπτοµερής τεµαχισµός τους και χρήση 
στους ασφαλτοτάπητες). 

 

8.1.4. Εργασίες αποκατάστασης 

8.1.4.1. Πραγµατοποιηθείσες εργασίες 

Οι εργασίες εκµετάλλευσης αναπτύχθηκαν µε σειρά εργασιών από πάνω προς τα κά-
τω, µε αποτέλεσµα να έχουν δηµιουργηθούν τελικές επιφάνειες για αποκατάσταση στο 
ΝΑκό τµήµα του αρχικού λατοµικού χώρου, όπου και εντοπίζεται η κορυφή του. Τα δά-
πεδα των τελικών βαθµίδων διαστρώθηκαν µε φυτική γη και φυτεύτηκαν δασικά και γε-
ωργικά ήδη (σπάρτο και ελαιόδενδρα), τα οποία συντηρήθηκαν ικανοποιητικά µε απο-
τέλεσµα να έχουν επιτύχει σε µεγάλο βαθµό. Για την προστασία τους έχει πραγµατο-
ποιηθεί και περιµετρική περίφραξη του αρχικού λατοµικού χώρου. 

8.1.4.2. ∆ηµιουργία πράσινης ζώνης 

Για την «οπτική κάλυψη» µε περιµετρική πράσινη ζώνη του χώρου επέµβασης της 
παρούσας µελέτης, ώστε να είναι αόρατος από τους γύρω οικισµούς και λοιπούς χώ-
ρους ανθρώπινης δραστηριότητας, προτείνουµε την περιµετρική φύτευση ελαιοδένδρων 
κατά µήκος όλων των πλευρών του. Επιπλέον, ο ιδιόκτητος χώρος διατηρεί την υψηλή 
του δενδρώδη βλάστηση, ενώ οι προτεινόµενες φυτεύσεις θα καταστήσουν στο µέλλον 
σχεδόν αθέατη τη λατοµική δραστηριότητα. 
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8.1.4.3. Χρονοδιάγραµµα 

Για τις κυριότερες εργασίες ή φάσεις της εκµετάλλευσης και της αποκατάστασης του 
λατοµείου, που κρίθηκε σκόπιµο να διακριθούν, δίνεται συνοπτικό επικαιροποιηµένο 
χρονοδιάγραµµα. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1

1α
1β
1γ

1δ
1ε

(**)
∆ιάρκεια (σε έτη)

Ενδεικτικό συνοπτικό ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ εργασιών
εκµετάλλευσης και αποκατάστασης λατοµ ικού χώρου

2α
3α
3β

1στ

 
 

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α: εργασιών ή φάσεων χρονοδιαγράµµατος (**) 
 
1. Εκµετάλλευση λατοµείου και διάρκεια παράτασης αδείας εκµετάλλευσης  
    1α. ανάπτυξη - εκµετάλλευση - εξόφληση της Β168 
    1β. ανάπτυξη - εκµετάλλευση - εξόφληση της Β160 
    1γ.        »                   »                    »          »   Β152 
    1δ.        »                   »                    »          »   Β144 
    1ε.        »                   »                    »          »   Β136 
    1στ. στάδια διαµόρφωσης τελικών επιφανειών και διάθεσης  
            χώρων για αποκατάσταση µε φύτευση 
2. Προσπελάσεις - Οδικό δίκτυο 
    2α. στάδια διαµόρφωσης - τροποποίησης εσωτερικού δικτύου 
3. Εργασίες αποκατάστασης - φυτεύσεων χώρου 
    3α. Περίοδοι φυτεύσεων (ενδεικτικά) 
    3β. Περίοδοι συντηρήσεων των φυτεύσεων 
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8.1.4.4. Προµετρήσεις 

 

 
α. Συνολική τελική επιφάνεια για φύτευση - αποκατάσταση 
 
    δάπεδα τελικών βαθµίδων           (φύτευση ελαιοδένδρων)
    τελική πλατεία                              (φύτευση ελαιοδένδρων) 
    περιµετρικά                                  (φύτευση ελαιοδένδρων)
    πρανή δρόµων προσπέλασης     (φύτευση ελαιοδένδρων)
 
 
 β. αριθµός λάκκων: 
     δάπεδα τελικών βαθµίδων:                      4.400 : (6 x 4) = 
     τελική πλατεία:                                         3.400 : (6 x 6) = 
     περιµετρικά:                                                        440 : 4 = 
     πρανή δρόµων προσπέλασης:                           360 : 4 = 
 
     σύνολο λάκκων 
 
 
 γ. αριθµός φυταρίων: 
 
 δ. εδαφικό υλικό χώρων φύτευσης: 
     (0,4 x 0,4 x 0,4 x 479) x 1,10 προσαύξηση για καλύψεις 
 
 ε. σκαλίσµατα / φυτό 
 
στ. ποτίσµατα / φυτό 
 
 ζ. λιπάνσεις/ φυτό : 
 
 η. περίφραξη : 

 
8.600  m2 

 
4.400  m2 
3.400  m2 

440  m2 

360  m2 
 
 
 

184 λάκκοι 
95    " 

110    " 
90    " 

 
479 λάκκοι 

 
 

479 φυτά 
 
 

34  m3 

 
3 σκαλ. 
 

6 ποτ. 
 

3 
  

δεν απαιτείται 
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8.1.4.5. Προϋπολογισµός 

Λαµβάνοντας υπόψη τις τιµές µονάδων κόστους του άρθρου 8 του Ν.3263/2004 που 
ισχύουν για τα έργα πρασίνου, σύµφωνα µε το ΦΕΚ 1533Β/27-7-2009, και προσαρµό-
ζοντας αυτές στις συνθήκες του λατοµείου και στο δεδοµένο ότι θα απασχοληθεί εξο-
πλισµός και προσωπικό του λατοµείου, ο προϋπολογισµός αναλύεται ως εξής: 

 

α. Μεταφορά - διάστρωση εδαφικού υλικού 
    (δηµιουργία υπόβασης)     

8,6 στρ x 36,79 €/στρέµ (ΑΤΑΕ 1200)   = 316,39 €
β. ∆ιάνοιξη (µέση τιµή για χαλαρά - σκληρά υλικά) :     

479  λάκ x 0,80 €/λάκκο (ΠΡΣ Ε2.1)   = 383,20 €
γ. Προµήθεια, µεταφορά φυταρίων :     

479  φυτ x 1,40 €/φυτό (ΠΡΣ ∆1.1 & ∆2.1)   = 670,60 €
δ. Φύτευση φυταρίων :     

479 φυτ x 1,10 €/φυτό (ΠΡΣ Ε9.4)   = 526,90 €
ε. Μεταφορά και τοποθέτηση χώµατος λάκκων  
   και χώρων φύτευσης :     

34 m3 x 8,30 €/m3 (ΠΡΣ Α5 & ∆8)   = 282,20 €
στ. Αποµάκρυνση βλαστήσεως (βοτάνισµα) και σκάλισµα :     

479 φυτ x 0,45 €/φυτό (ΠΡΣ ΣΤ6.3) x 3 φορές = 646,65 €
ζ. Ποτίσµατα και διαµόρφωση λεκάνης συγκράτησης νερού :    

479 φυτ x 0,235 €/φυτό (ΠΡΣ ΣΤ1.3 & 2.1.3) x 6 αρδεύσεις = 675,39 €
η. Λίπανση (προµήθεια και ρίψη) :    

479 φυτ x 0,10 €/φυτό (ΠΡΣ ΣΤ3.1) x 3 φορές = 143,70 €

θ. απρόβλεπτα, αντικαταστάσεις κλπ (περίπου  7 %) :     254,97 €

Σ Υ Ν Ο Λ Ι Κ Η δαπάνη αποκαταστάσεως : 3.900,00 €

ή µέση ετήσια επιβάρυνση της τάξεως των :  156,00 €
 

8.2. Πρόγραµµα παρακολούθησης 

Ο λατοµικός χώρος εξόρυξης πρέπει να διαχειριστεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι 
ασφαλής µακροπρόθεσµα και κυρίως µετά την ολοκλήρωση των εργασιών εκµετάλλευ-
σης. Σε αυτό συνεισφέρουν όλα τα µέτρα πρόληψης και αποκατάστασης που θα λαµ-
βάνει ο εκµεταλλευτής, όπως αυτά έχουν αναφερθεί στις προηγούµενες παραγράφους. 
Η έκταση του λατοµικού χώρου από τις πρώτες φάσεις της επέµβασης θα περιφραχθεί, 
ώστε να εξασφαλιστεί η επιτυχία των εφαρµοζόµενων µεθόδων αποκατάστασης, καθώς 
και η γενικότερη προστασία του χώρου και των επισκεπτών της περιοχής. 

Επίσης, θα γίνεται τακτική παρακολούθηση των περιβαλλοντικών παραµέτρων σε 
διετή ή ακόµη και ετήσια βάση, εφόσον οι συνθήκες εκµετάλλευσης το υπαγορεύουν, µε 
τις διαδικασίες και µεθόδους που αναφέρονται στη συνέχεια. 
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8.2.1. Παρακολουθούµενοι δείκτες περιβάλλοντος 

Ο εκµεταλλευτής είναι υποχρεωµένος να παρακολουθεί τις περιβαλλοντικές παραµέ-
τρους που επιβαρύνονται από τη λειτουργία του λατοµείου και να ελέγχει τις τυχόν αρ-
νητικές τους επιπτώσεις, µε σκοπό την άµεση λήψη µέτρων που θα τις επαναφέρουν 
στις αρχικές τιµές που είχαν πριν από τη λειτουργία του λατοµείου στην περιοχή. Για 
τον λόγο αυτό θα πρέπει να ελέγχονται τακτικά σε διετή ή ετήσια βάση, εφόσον η συν-
θήκες εκµετάλλευσης το υπαγορεύουν, οι παρακάτω δείκτες: 

1. Η σταθερότητα του εδάφους και των πρανών εξόρυξης  
2. Η ποιότητα της ατµόσφαιρας. 
3. Τα επίπεδα του θορύβου. 
4. Η ποιότητα των επιφανειακών υδάτων. 
5. Η πορεία και επιτυχία των εργασιών αποκατάστασης του 

χώρου µε φυτεύσεις. 
 

8.2.2. Μέθοδοι και συχνότητα καταγραφής 

Στο πλαίσιο της παρακολούθησης των περιβαλλοντικών µεταβλητών, θα γίνεται έ-
λεγχος σε διετή ή ετήσια βάση, εφόσον οι συνθήκες εκµετάλλευσης το υπαγορεύουν, 
όλων των παραπάνω δεικτών και θα συντάσσεται σχετική έκθεση από τον επιβλέποντα 
µεταλλειολόγο µηχανικό του έργου. Για τον έλεγχο θα χρησιµοποιείται πρότυπο δελτίο 
καταγραφής, το οποίο θα συµπληρώνεται επί τόπου, ενώ τυχόν αναλύσεις οι οποίες θα 
απαιτηθούν θα διεξάγονται στη συνέχεια σε διαπιστευµένο εργαστήριο. 

Η έκθεση του επιβλέποντος µηχανικού θα τηρείται στο αρχείο του εκµεταλλευτή και 
θα είναι διαθέσιµη όποτε ζητηθεί. Σε περίπτωση εντοπισµού προβληµάτων, η έκθεση 
θα περιλαµβάνει και προτεινόµενες λύσεις που θα µπορούν να εφαρµοστούν για τον 
περιορισµό των αρνητικών επιπτώσεων. Ειδικότερα, οι µετρήσεις θα περιλαµβάνουν: 

1. Τοπογραφικό έλεγχο των κλίσεων και υψοµέτρων του λατοµικού χώρου. 
2. Μετρήσεις περιεκτικότητας της ατµόσφαιρας εντός του λατοµικού χώρου 

και κοντά στις θέσεις εργασίας σε εισπνεύσιµη και αναπνεύσιµη σκόνη. 
3. Μετρήσεις της περιεκτικότητας της ατµόσφαιρας σε PM10 στον περιβάλ-

λοντα του λατοµείου χώρου. 
4. Μετρήσεις θορύβου στις θέσεις εργασίας, στα όρια του λατοµικού χώρου 

και στο δρόµο εξωτερικής προσπέλασης. 
5. Μετρήσεις ποιότητας του επιφανειακού νερού στα κατώτερα του λατοµι-

κού χώρου υψόµετρα. 
6. Εντοπισµό προβληµάτων επιφανειακής απορροής και διάβρωσης. 
7. Εντοπισµό προβληµάτων ανάπτυξης και ευρωστίας των φυτών. 
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8.2.3. Μέτρα διασφάλισης ποιότητας καταγραφών 

Οι καταγραφές, συλλογές δειγµάτων και επιτόπιες παρατηρήσεις θα γίνονται από τον 
επιβλέποντα µηχανικό του έργου, µε πιστοποιηµένα όργανα και φορητό εργαστηριακό 
εξοπλισµό, ο οποίος και θα φέρει την ευθύνη σύνταξης της σχετικής περιβαλλοντικής 
έκθεσης. Για τις εργαστηριακές µετρήσεις θα επιλέγονται διαπιστευµένα εργαστήρια, τα 
οποία και θα φέρουν την ευθύνη της ακρίβειας και αξιοπιστίας των καταγραφών. 

Συµπληρωµατικά και για την πληρέστερη ενηµέρωση των Υπηρεσιών που θα επο-
πτεύουν την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και θα ασκούν τον έλεγχο του λατοµι-
κού χώρου, λόγω της εγκατάστασης του λατοµικού χώρου σε αποµακρυσµένη και δυ-
σπρόσιτη περιοχή, η έκθεση µπορεί να συνοδεύεται και από φωτογραφική τεκµηρίωση 
των συνθηκών του λατοµικού και του περιβάλλοντος αυτού χώρου. 

8.2.4. Χρονοδιάγραµµα ενηµέρωσης του ΗΠΜ 

Το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του έργου θα ενηµερώνεται άµεσα όταν 
παρατηρούνται σηµαντικές αποκλίσεις στους καταγραφόµενους περιβαλλοντικούς δεί-
κτες. Επιπλέον, η ενηµέρωση του Μητρώου θα γίνεται σύµφωνα µε τη χρονική ισχύ των 
εγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων της µελετούµενης δραστηριότητας. 

9. ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Για την εύρυθµη λειτουργία του λατοµείου, σε συνδυασµό µε την αποτελεσµατική 
προστασία του περιβάλλοντος, προτείνονται οι παρακάτω περιβαλλοντικοί όροι: 
α. Η εκµετάλλευση του λατοµικού χώρου να πραγµατοποιηθεί µε τη µέθοδο της υπαί-

θριας ανοικτής εκσκαφής µε ορθές βαθµίδες γεωµετρικών χαρακτηριστικών όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στην παρούσα µελέτη. 

β. Η αποκατάσταση ολοκλήρου του χώρου επέµβασης να γίνει σύµφωνα µε την πα-
ρούσα µελέτη και κάθε φορά που προκύπτουν τελικές επιφάνειες η ολοκλήρωση της 
αποκατάστασης να πραγµατοποιείται εντός διαστήµατος ενός έτους. 

γ. Να διατηρηθεί η φυσική βλάστηση στην περιµετρική ζώνη προστασίας πλάτους 8 m 
του λατοµικού χώρου. 

δ. Να λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα πυροπροστασίας προς αποφυγή πυρκαγιών. 
ε .Όπου απαιτείται η αποµάκρυνση εδαφικού καλύµµατος, να συλλέγεται και να διαφυ-

λάσσεται, ώστε και θα χρησιµοποιηθεί ως εδαφικό υλικό κατά το στάδιο της περιβαλ-
λοντικής αποκατάστασης του λατοµικού χώρου. Η προσωρινή αυτή απόθεση να γίνε-
ται όπου δεν εµποδίζεται η φόρτωση και µεταφορά των προϊόντων εξόρυξης. 

στ.Η φόρτωση, µεταφορά, διαχείριση και απόθεση πλακών και στείρων υλικών να γίνε-
ται έτσι ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση του περιβάλλοντος. Να µην αποτίθενται υ-
λικά εκτός των ορίων του λατοµικού χώρου. 

ζ. Η διάνοιξη και γενικά η οριζοντιογραφία των δρόµων εσωτερικής προσπέλασης να 
πραγµατοποιείται εντός των ορίων του λατοµικού χώρου. Κατά την κατασκευή και 
συντήρησή τους να τηρούνται οι σχετικές διατάξεις του ΚΜΛΕ. 
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η. Τα δάπεδα των τελικών βαθµίδων εκµετάλλευσης, να έχουν κλίση 2-3% προς το ε-
σωτερικό του χώρου επέµβασης. 

θ. Να γίνεται καθηµερινώς διαβροχή των οδών προσπέλασης, των πλατειών και γενικά 
όλων των εκτεθειµένων επιφανειών που µπορούν να προκαλέσουν έκλυση σκόνη 
στους χώρους του λατοµείου και στην γειτονική περιοχή. 

ι. Τα οχήµατα που µεταφέρουν χύδειν υλικά εκτός λατοµικού χώρου, να καλύπτουν το 
φορτίο τους για την αποφυγή έκλυσης σκόνης στο περιβάλλον. 

ια. Να µην πραγµατοποιούνται εκτεταµένες εργασίες συντήρησης ή επισκευής µηχανη-
µάτων εντός του λατοµικού χώρου. 

ιβ. Απαγορεύεται η καύση υλικών στο λατοµικό χώρο. 
ιγ. Πριν από την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του λατοµικού χώρου, να έχουν α-

ποµακρυνθεί όλες οι κύριες και βοηθητικές, κινητές ή µόνιµες κατασκευές. 
ιδ. Πριν από την αποκατάσταση του χώρου επέµβασης µε φυτεύσεις, θα προετοιµαστεί 

η επιφάνεια µε διάστρωση στείρων υλικών πάχους 1 m και κατεργασία και προπα-
ρασκευή του εδάφους, µε σκοπό την βελτίωση των φυσικών και χηµικών ιδιοτήτων 
του µε τη χαλάρωση και την ανάµιξή του και θα καλυφθεί µε φυτική γη πάχους 10 
cm. Σε περίπτωση που δεν επαρκεί το αργιλικό υλικό θα προµηθευτεί από νόµιµα 
λειτουργούντα λατοµεία. 

ιε. Η αποκατάσταση θα γίνει µε φυτεύσεις ειδών, σε φυτευτικό σύνδεσµο και σε θέσεις 
όπως αναλυτικά περιγράφονται στην παρούσα µελέτη. 

ιστ.Οι φυτεύσεις θα προστατευτούν και συντηρηθούν µε ευθύνη του εκµεταλλευτή. 
ιζ. Σε περίπτωση διακοπής της εκµετάλλευσης για οποιαδήποτε λόγο, θα αποκατάστα-

θεί πλήρως (σύµφωνα µε την παρούσα µελέτη) η έκταση που θα έχει διαταραχθεί. 
ιη. Τα λύµατα του προσωπικού να διατίθενται σε χηµικές τουαλέτες και να τηρούνται τα 

σχετικά παραστατικά στοιχεία µεταφοράς και αντικατάστασης αυτών. 
ιθ. Τα χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια να παραδίδονται σε νόµιµα αδειοδοτηµένο συλλέκτη 

και µέσω συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης να οδηγούνται για περαιτέρω επε-
ξεργασία, µε προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α) και να τηρείται βιβλίο καταγραφής 
τους, θεωρηµένο από το Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας της Περιφερεια-
κής Ενότητας Κέρκυρας, τηρουµένων και των ανάλογων παραστατικών στοιχείων 
µεταφοράς τους για αξιοποίηση. 

κ. Κάθε είδους άχρηστα υλικά (ανταλλακτικά, ελαστικά κλπ.) να συλλέγονται και να α-
ποµακρύνονται άµεσα από το χώρο του λατοµείου. Η διάθεσή τους να 
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις των ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383), 
50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1709Β) και του Ν.4042/2012 για τη διαχείριση των επικίνδυ-
νων και µη αποβλήτων, του Ν.2939/2001 και των εκτελεστικών αυτού Π.∆. (Π∆ 
116/2004, Π∆ 109/2004), τηρουµένων των σχετικών παραστατικών στοιχείων µετα-
φοράς και διάθεσης αυτών. Οι συλλέκτες - µεταφορείς που θα παραλαµβάνουν τα 
παραπάνω απόβλητα να είναι αδειοδοτηµένοι, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

κα.Τα αστικής φύσης απορρίµµατα να συγκεντρώνονται σε κάδους και να µεταφέρονται 
σε κάδους του ∆ήµου ή απευθείας στο Χ.Υ.Τ.Α., τηρουµένων σχετικών παραστατι-
κών στοιχείων µεταφοράς και διάθεσης αυτών. 
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10. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

Παρατίθενται στη συνέχεια, εκτός κειµένου της µελέτης, πρόσφατες φωτογραφίες 
που αφορούν στην παρούσα µελετούµενη δραστηριότητα. 

 

11. ΧΑΡΤΕΣ & ΣΧΕ∆ΙΑ 

Παρατίθενται στη συνέχεια, εκτός κειµένου της µελέτης, χάρτες και επικαιροποιηµένα 
σχέδια που αφορούν στην παρούσα µελετούµενη δραστηριότητα. 

 

12. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Παρατίθενται στη συνέχεια, εκτός κειµένου της µελέτης, οι αποφάσεις που αφορούν 
στη περιβαλλοντική αδειοδότηση της παρούσας µελετούµενης δραστηριότητας. 

 

13. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
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Η παρούσα αποτελεί µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
(φάκελος ανανέωσης-τροποποίησης 
εγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων) 

από τη λειτουργία λατοµείου σχιστολιθικών πλακών, 
 

στη θέση "Χειρόµυλος" Τ.Κ. Περίθειας, ∆.Ε. Θιναλίων, 
∆ήµου Κέρκυρας, Περιφ. Ενότητας Κέρκυρας, 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, 
 

συντάχθηκε κατ’ εντολή και για λογαριασµό του εκµεταλλευτή 
 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΟΝΤΑΛΙΠΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
 

και υπογράφεται: 
 
 

I O Y N Ι Ο Σ     2 0 1 9 
 
 

Ο µελετητής 
 
 

Μηχανικός Μεταλλείων - Περιβαλλοντολόγος 
 
 



 
ΣΧΕ∆ΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑ 
   
   

1. Οδοιπορικός Χάρτης - Ζωνών Ευαισθησίας 1:200.000 
   

2. Απόσπασµα Τοπογραφικού Χάρτη Γ.Υ.Σ. 1:50.000 
   

3. Αιολικός Χάρτης 1:500.000 
   

4. Χάρτης Προστατευόµενων Περιοχών 1:300.000 
   

5. Χάρτης Περιοχών ∆ικτύου Natura 2000 1:100.000 
   

6. Απόσπασµα Γεωλογικού Χάρτη Ι.Γ.Μ.Ε. 1:50.000 
   

7. Γεωλογικός Χάρτης 1:2.000 
   

8. Τοµές Υπολογισµού Αποθεµάτων 1:1.500 
   

9. Χάρτης Κλίσεων & Αναγλύφου 1:2.000 
   

10. Σηµερινή Μορφή Εκµετάλλευσης 1:2.000 
   

11. Ενδεικτική Μορφή Εκµετάλλευσης 10ετίας 1:2.000 
   

12. Ενδεικτική Τοµή Εκµετάλλευσης 1:750 
   

13. Τελική Μορφή Εκµετάλλευσης 1:2.000 
   

14. Χάρτης Προτεινόµενων Φυτεύσεων 1:2.000 
   

15. Ενδεικτική Τοµή Φυτεύσεων 1:750 
   

16. Χρονική Εξέλιξη Εργασιών Αποκατάστασης 1:2.000 
   

17. Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα 1:1.000 
   

18. Απόσπασµα Τοπογραφικού Χάρτη Γ.Υ.Σ. - 1:5.000 
 - Περιβαλλοντικών Μεταβλητών  

   
19. Φωτογραφική Παρουσίαση  



 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
 
 
 

 
 
Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΘΕΜΑ 

   
   

1. 1337/30-1-2001 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) 
   

2. 17733/5-12-2007 Ανανέωση Α.Ε.Π.Ο. 
   

3. 5280/2523/16-5-2016 Ανανέωση & Τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο. 
   
   
   


