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Περιβαλλοντική αδειοδότηση εξορυκτικών έργων 

 

Η εξέλιξη της βασικής νομοθεσίας 

 

− Οδηγίες 84/360/ΕΚ και 85/337/ΕΚ, με τις οποίες θεσμοθετούνται οι υποχρεωτικές 
εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων από έργα 

− Δασικός νόμος 998/79 με τον οποίο θεσμοθετούνται οι αποκαταστάσεις 
− Οδηγία 9711/ΕΚ (Environmental Impact Assessment) “για την εκτίμηση των 

επιπτώσεων ορισμένων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον» 
− Καθιερώνεται η κατηγοριοποίηση έργων ανάλογα με τη βαρύτητα των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεών τους και απαιτείται αντίστοιχου βάρους εκπόνηση και 
έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
Τα εξορυκτικά έργα θεωρούνται ιδιαίτερης βαρύτητας με σημαντικές απαιτήσεις ΜΠΕ 

− Θεσμοθετούνται τα BATs (Best Available Techniques), για την εξόρυξη, κατεργασία  
και διαχείριση εξορυκτικών αποβλήτων. Ενσωματώνονται ως προαπαιτούμενα στις 
ΜΠΕ 

− Οδηγία 92/43 ΕΟΚ «για τη διαχείριση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας». Θεσμοθετείται η προστασία των ειδών και 
εγκαθίσταται το δίκτυο ΝΑΤURA 2000  

− Νόμος 3010/2002 που ενσωματώνει τις απαιτήσεις περί ΜΠΕ. Η περιβαλλοντική 
αδειοδότηση καθίσταται δαιδαλώδης 

− Oδηγία 2004/35/ΕΚ περί περιβαλλοντικής ευθύνης. Θεσμοθετείται «ο ρυπαίνων 
πληρώνει» 

− Οδηγία 2006 διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων (ΜWD) 
− Oδηγία 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων. Ιεραρχείται η αντιμετώπισή τους 

(επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, διάθεση) 
− Νόμος 4014/2011. Νέα περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων 
− Νόμος 4042/2012. Ποινικοποιείται η πρόκληση ρύπανσης ή υποβάθμισης του 

περιβάλλοντος 
− Νέος δασικός νόμος 4280/2014 

 



Τί είναι αποκατάσταση;

Με τον όρο «αποκατάσταση», εννοούμε τα 
διάφορα στάδια ενεργειών που καθορίζουν την 

ανάπλαση της περιοχής που έχει δεχθεί 
εξορυκτική δραστηριότητα, ανάλογα με την 

επιλογή της χρήσης (αποκατάσταση φυσικού 
τοπίου, δημιουργία εκτάσεων προς καλλιέργεια 

ή προς άλλη χρήση, δημιουργία χώρων 
αναψυχής κτλ.), μετά  το πέρας των 

εξορυκτικών εργασιών.



-Η πορεία προς την πλήρη αποκατάσταση ενός εξορυκτικού χώρου που ακολουθούν οι
εταιρείες μέλη του ΣΜΕ, ξεκινά από το σχεδιασμό ακόμη των εξορυκτικών έργων (με την
υποβολή ιδιαίτερης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων) μεριμνώντας για την
ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και τη μικρότερη δυνατή όχληση κατά
τις φάσεις ανάπτυξης των έργων. Μετά την κατάστρωση του σχεδίου, ακολουθεί η
εφαρμογή του με συνεχή έλεγχο των αποτελεσμάτων και πιθανές αναπροσαρμογές
μεθόδων και τεχνικών.

--Ο βασικότερος παράγοντας για την αποκατάσταση του εξορυκτικού χώρου είναι η όσο το
δυνατό καλύτερη διαμόρφωση του αναγλύφου με πλήρωση κενών και διαμόρφωση
βαθμίδων σε εκσκαφές και πρανή αποθέσεων (χωματουργικές διευθετήσεις) , ώστε να
περιορίζεται σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και η οπτική όχληση.

--Στη συνέχεια καθορίζονται oι στόχοι αποκατάστασης ανάλογα με τις επιλογές για τη
μελλοντική χρήση του χώρου, προς όφελος της φύσης και ιδιαίτερα της βιοποικιλότητας.
Έτσι πολλοί τέτοιοι χώροι που έχουν δεχτεί εξορυκτική δραστηριότητα κατά το παρελθόν,
έχουν μετατραπεί σε δασώδεις εκτάσεις, σε λίμνες, σε πράσινους χώρους αναψυχής, ή σε
καταφύγια άγριας ζωής, προσδίδοντας άλλη όψη και χαρακτηριστικά στο περιβάλλον της
ευρύτερης περιοχής.

--Σε επόμενη φάση  επιλέγονται τα είδη των φυτών που θα χρησιμοποιηθούν στις 
περίπτώσεις όπου έχει ληφθεί απόφαση για φύτευση του χώρου  ή για  επανένταξή του  στο 
φυσικό τοπίο. Βασικό στοιχείο για την επιτυχία αυτής της προσπάθειας αποτελεί  η επιλογή 
ενδημικών φυτών , προσαρμοσμένων στις κλιματολογικές συνθήκες του χώρου  καθώς και η 
περίφραξη, η φύλαξη του χώρου και η συνεχής φροντίδα καθ’ όλη τη διάρκεια της 
αποκατάστασης όπως και μετά την ολοκλήρωσή της. Απαραίτητη είναι και η συνεχής 
μέριμνα για τη διατήρηση των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί. Η μέριμνα συνεχίζεται 
μέχρι να παραδοθεί ο χώρος στα τοπικά δασαρχεία ή προς χρήση στις τοπικές κοινωνίες.

Στάδια 

Αποκατάστασης







Αποκατάσταση με δημιουργία νέας φύσης 
βιοτόπων

Τα λατομεία επιφέρουν συχνά, μετά το πέρας 
των δραστηριοτήτων σημαντικές 
διαφοροποιήσεις σε σχέση με το περιβάλλον 
που υπήρχε πριν την εκμετάλλευση επειδή 
δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας νέας μορφής 
περιβάλλοντος όπως φυτεμένες πλαγιές, λίμνες, 
πτυχώσεις, τεχνητοί λόφοι, μικρής κλίμακας 
φαράγγια κτλ. 



 Αποκατάσταση που δίνει τη 
δυνατότητα σε νέες 
παραγωγικές χρήσεις ή στη 
δημιουργία χώρων 
ευρύτερης ωφέλειας

Νέες παραγωγικές χρήσεις 
είναι δυνατόν να εφαρμοστούν 
σε αποκατεστημένους χώρους, 
ανάλογα με τη μορφή του 
σχεδίου αποκατάστασης. Η 
επαναφορά χώματος σε 
βαθμίδες εκμετάλλευσης ή σε 
σωρούς αποθέσεων, το γέμισμα 
των κενών, η δημιουργία 
τεχνητών λιμνών σε 
εγκαταλελειμμένα έγκοιλα, η 
φύτευση νέων ειδών για την 
περιοχή και άλλα παρόμοια, 
οδηγούν σε νέες χρήσεις γης



ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2007-2015 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Συνολική 
επιφάνεια 
γης που έχει 
αποκαταστα
θεί ή που 
έχει 
επαναφερθεί 
σε επωφελή 
χρήση, από 
την 
εφαρμογή 
του νόμου 
998 
(στρέμματα) 

 
 
 
 
55.350 

 
 
 
 
55.938 

 
 
 
 
59.996 

 
 
 
 
63.520 

 
 
 
 
63.550 

 
 
 
 
63.550 

 
 
 
 
64.100 

 
 
 
 

65.620 

 
 
 
 

68.875 

Δαπάνες 
αποκατάστα
σης 
ορυχείων 
και 
προστασίας 
περιβάλλοντ
ος   (€) το 
τρέχον έτος 

 
 

11.280.096 

 
 

11.675.475 

 
 

9.376.164 

 
 

16.151.915 

 
 

8.732.448 

 
 

10.130.178 

 
 
 
10.742.980 

 
 

11.792.518 

 
 
 

15.094 

Απόβλητα 
εξορυκτικής 
διαδικασίας 
και 
κατεργασιών 
το τρέχον 
έτος ανά 
τόνο 
εμπορεύσιμ
ου 
προϊόντος 

 
 
 

5,81 

 
 
 

5,32 

 
 
 

5,6 

 
 
 

6,19 

 
 
 

7,4 

 
 
 

6,3 

 
 
 

6,98 

 
 
 

7,1 

 
 
 

6,73 









Νέες χρήσεις μεταλλείων –
ορυχείων –λατομείων 



Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας-Vagonetto



Πίστα αγώνων μοτοσυκλετών στις Η.Π.Α.



Αγώνες “Redbull x Fighter” στα Μάρμαρα 
Διονύσου-Πεντέλης



Υπόγειο κέντρο πληροφορικής σε ένα παλιό 
λατομείο στις Η.Π.Α.



Mετατροπή ενός παλιού μεταλλείου κασσίτερου 
σε εξοχική κατοικία στην Κορνουάλη



Aπό λατομείο ασβεστόλιθου σε κελάρι, στην 
Μολδαβία



H μεγαλύτερη πλωτή «φάρμα» συλλεκτών 
ηλιακής ενέργειας στην Κίνα

https://3c1703fe8d.site.internapcdn.net/newman/gfx/news/hires/2017/justasdonald.jpg
https://3c1703fe8d.site.internapcdn.net/newman/gfx/news/hires/2017/justasdonald.jpg
https://3c1703fe8d.site.internapcdn.net/newman/gfx/news/hires/2017/the40megawat.jpg
https://3c1703fe8d.site.internapcdn.net/newman/gfx/news/hires/2017/the40megawat.jpg


Tέμενος σε ορυχείο αλατιού στο Πακιστάν



Χώρος αναψυχής σε ένα ορυχείο αλατιού στη 
Ρουμανία



Φάρμα καλλιέργειας μανιταριών σε ένα 
λατομείο ασβεστόλιθου στη Γαλλία



Το μεγαλύτερο τραμπολίνο στον κόσμο σε ένα
λατομείο σχιστόλιθου στην Ουαλία 



Μουσείο χαλκού στην Ιαπωνία



Ένα εργαστήριο έρευνας σε ένα παλιό 
μεταλλείο χρυσού στη Ν. Ντακότα



Διαμονή σε ένα παλιό μεταλλείο αργύρου στη 
Σουηδία



Ένα λατομείο μετατρέπεται σε ένα εκπληκτικό 
ξενοδοχείο στην Κίνα



Ένα τεχνητό παγωμένο τοπίο στην Κίνα 



Παραδείγματα αποκατάστασης 
εξορυκτικών χώρων εταιρειών μελών 
ΣΜΕ



Παραδείγματα αποκατάστασης 
χώρων εταιρειών μελών ΣΜΕ

ΔΕΗ: Υδροβιότοπος στο Πάρκο Αναψ/χής  
Πτολεμ. εξόφληση ορυχείου Κυρίου Πεδίου ΤΙΤΑΝ: Αποκατάσταση στην περιοχή 

εργοστασίου της Πάτρας



Παραδείγματα αποκατάστασης 
χώρων εταιρειών μελών ΣΜΕ

Δελφοί-Δίστομον: Αποκατάσταση 
εργοστασίου στον Παρνασσό ΔΕΗ: αποκατάσταση στο Κύριο Πεδίο



Παραδείγματα αποκατάστασης 
χώρων εταιρειών μελών ΣΜΕ

Πρώην «S&B Βιομηχανικά Ορυκτά, νυν 
«IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»: λατομείο στη Μήλο 
πριν την αποκατάσταση

Το ίδιο λατομείο της πρώην «S&B Βιομηχανικά Ορυκτά, νυν 
«IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»: 
μετά το πέρας της αποκατάστασης. Είναι έκδηλη η εξαφάνιση 
του περιβ/κού αποτυπώματος



Παραδείγματα αποκατάστασης 
χώρων εταιρειών μελών ΣΜΕ

Δελφοί-Δίστομο: τοποθεσία «Γριάς 
Χωράφι», το κενό της εκσκαφής πριν την 
πλήρωσή του

Δελφοί – Δίστομο: τοποθεσία «Γριάς 
Χωράφι» μετά την πλήρωση των κενών 
και την έναρξή της



Παραδείγματα αποκατάστασης 
χώρων εταιρειών μελών ΣΜΕ



Παραδείγματα αποκατάστασης 
χώρων εταιρειών μελών ΣΜΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΕ: αποκατάσταση ευρύτερης περιοχής 
δραστηριοτήτων



Παραδείγματα αποκατάστασης 
χώρων εταιρειών μελών ΣΜΕ

Εκτεταμένη αποκατάσταση στη Γερακινή 



Παραδείγματα αποκατάστασης 
χώρων εταιρειών μελών ΣΜΕ

AΓΕΤ: Λατομείο Βόλου

 



Παραδείγματα αποκατάστασης 
χώρων εταιρειών μελών ΣΜΕ

Όμιλος «ΤΙΤΑΝ», λατομείο «Αρτίμες»: προχωρημένη αποκατάσταση 
βαθμίδων και αποθέσεων
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