
 
Η ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΟΣ   
ΛΑΤΟΜΙΚΟΥ Η ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

 
 
 

 

 
 
 
*Η Εργασία αυτή βασίστηκε σε αντίστοιχο πλαίσιο που εφαρμόζεται  
από τον Όμιλο LAFARGE με τις κατάλληλες προσαρμογές και 
αναφορές στην ελληνική πραγματικότητα, από το Σύνδεσμο 
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Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων και με προσθήκες εργασιών 
αποκατάστασης εταιρειών- μελών του Συνδέσμου. 
 
ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 
 
Για όλα  τα εξορυκτικά έργα , πρέπει να αναπτύσσεται  σχέδιο αποκατάστασης 
από την αρχή. Αποτελεί  αναπόσπαστο κομμάτι του  σχεδίου ανάπτυξης των 
εξορυκτικών εργασιών και της λειτουργίας της  εκμετάλλευσης. Προβλέπει τη 
σταδιακή και τη  συντονισμένη αποκατάσταση, όποτε και όπου είναι αυτό εφικτό.  
Όταν τελειώνουν οι εξορυκτικές  εργασίες, εφαρμόζεται το σχέδιο αποκατάστασης , 
χωρίς καθυστέρηση. 
Το σχέδιο  αποκατάστασης ενός εξορυκτικού έργου  λαμβάνει υπόψη δύο 
βασικούς παράγοντες : 
 
• Τους υφιστάμενους νόμους και κανονισμούς για την περιβαλλοντική 

προστασία 
• Τις απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών : κοινωνία, γειτνιάζουσες 

δραστηριότητες, τοπικές αρχές και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 
 

Περιγράφει την ανάκτηση και τις δραστηριότητες ανάπλασης και  αποκατάστασης  
του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας του έργου καθώς  και την 
τελική χρήση του εξορυκτικού χώρου. 
Για κάθε λατομικό χώρο πρέπει να προβλέπεται σε ετήσια βάση προϋπολογισμός 
για τη σταδιακή εφαρμογή της μελέτης αποκατάστασης, εφαρμογή  η οποία ξεκινά 
κατά την πρόοδο των λατομικών εργασιών και φτάνει μέχρι το κλείσιμο του 
λατομικού χώρου, τη διάλυση της εγκατάστασης, το γκρέμισμα των κατασκευών 
και την πλήρη αποκατάσταση του χώρου.  
Η εφαρμογή του σχεδίου αποκατάστασης, πρέπει να παρακολουθείται σε ετήσια 
βάση από τον φορέα εκμετάλλευσης. Σε περίπτωση  αλλαγής συνθηκών, 
μεθόδων, τρόπων αποκατάστασης, αλλαγής σχεδίων τελικής χρήσης του χώρου, 
εφαρμογής νέων κανονισμών και απαιτήσεων, ως είναι φυσικό, απαιτείται η 
επικαιροποίηση του σχεδίου μελέτης και η έγκρισή του από τις αρμόδιες αρχές. 
 
 
 
 
 
 
*Αποκατάσταση : όρος που αναφέρεται σε διάφορα στάδια εμπλεκόμενα στην 
ανάπλαση περιοχής που έχει δεχτεί εξορυκτική δραστηριότητα ανάλογα με την 
επιλογή μελλοντικής χρήσης σε αυτό,  μετά το πέρας των εξορυκτικών εργασιών. 
Ο όρος αποκατάσταση θεωρείται ότι είναι συνώνυμος  του όρου «ανάπλαση». 
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Ροδιά: Αποκατάσταση Μεταλλευτικού Χώρου στη θέση Ροδιά, έργο από «ΔΕΛΦΟΙ – 
ΔΙΣΤΟΜΟ Α.Ε» 

 
 
ΣΤΟΧΟΙ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 
Μεγάλη ποικιλία επιλογών είναι διαθέσιμες για την αποκατάσταση εξορυκτικών 
έργων, από την εξάλειψη του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εκμετάλλευσης, 
την ανάπλαση του χώρου και του τοπίου, μέχρι την εφαρμογή εναλλακτικών 
χρήσεων γης (κοινωφελή έργα, παραγωγικές χρήσεις κτλ). 
 
Οι αποφάσεις πρέπει να σχετίζονται με τη μορφή του τοπίου,  του ευρύτερου 
περιβάλλοντος του εξορυκτικού  χώρου, των  αναγκών  της τοπικής κοινωνίας  και 
των  εγκρίσεων  των αδειοδοτουσών αρχών.  
Σε πολλές  περιπτώσεις, οι λατομικοί, μεταλλευτικοί χώροι ή χώροι λιγνιτωρυχείων, 
αποκαθίστανται προς όφελος της φύσης και ιδιαίτερα της βιοποικιλότητας. Είναι 
συχνές οι περιπτώσεις όπου περιοχές 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 κάθε περίπτωση ανάλογα με τις δυνατότητες του ευρύτερου περιβάλλοντος, της 
φύσης και της έκτασης του εξορυκτικού έργου, υπάρχει ποικιλία επιλογών.   
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Επαναφορά αρχικού  ανάγλυφου-ανάπλαση περιβάλλοντος παλαιού λατομικού χώρου 
από «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.» 

 
Επαναφορά ενδημικής χλωρίδας και πανίδας με φυσικό 
τρόπο 
 
Είναι σύνηθες το φαινόμενο σε λατομικούς ή μεταλλευτικούς χώρους που έχει 
τελειώσει η δραστηριότητα και παραμένουν αδιατάρακτοι από πλευράς άλλων 
ανθρώπινων παρεμβάσεων, να αποκαθίστανται με φυσικό τρόπο. Η επιστροφή 
ενδημικής χλωρίδας και πανίδας, έστω και με αργούς ρυθμούς, συμβαίνει επειδή οι 
περιοχές αυτές παραμένουν αδιατάρακτες και αυτό ωφελεί την ανάπτυξη ειδών. 
Επίσης ανάλογα με τις δυνατότητες του φυσικού περιβάλλοντος δημιουργούνται 
συνθήκες φυσικής ανάπλασης - αναδόμησης στην ευρύτερη περιοχή του 
εξορυκτικού χώρου (π.χ. δημιουργία λιμνών από συγκράτηση νερών, νέα δασώδης 
βλάστηση κτλ.) παράγοντας  νέα δεδομένα για το περιβάλλον της ευρύτερης 
περιοχής κάτι το οποίο δεν προϋπήρχε πριν από την εξορυκτική δραστηριότητα. 
Άρα η οικολογική μηχανή της φύσης μπορεί να αναπλάσει  και να αναδημιουργήσει 
ποικιλία οικοτόπων και βιοτόπων μετά την εξόρυξη.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

 
 

              
                  

 Παραδείγματα φυσικής αποκατάστασης λατομικών χώρων (επαναφορά 
χλωρίδας με φυσικό τρόπο 

 
 

 
• Αποκατάσταση - ανάπλαση εξορυκτικού χώρου με ανθρώπινη 

παρέμβαση 
 

Σε πολλές όμως περιπτώσεις η διαδικασία αυτή είναι αρκετά αργή ή 
περιορισμένης αποτελεσματικότητας οπότε χρειάζεται η ανθρώπινη 
παρέμβαση ώστε να επισπευθεί η διαδικασία αποκατάστασης του χώρου 
της εκμετάλλευσης κάποιου ορυκτού πόρου  και η ανάπλαση της ευρύτερης 
περιοχής της δραστηριότητας. Επίσης το ίδιο χρειάζεται σε περιπτώσεις 
όπου υπάρχει έντονο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και το οποίο η φύση 
μπορεί να αντιμετωπίσει πολύ λίγο και σε βάθος χρόνου. 

 
 Στις περιπτώσεις αυτές, διακρίνουμε  τις παρακάτω κατηγορίες 
δραστηριοτήτων αποκατάστασης : 

 
 
 
• Αποκατάσταση των ενδημικών ειδών της περιοχής :  

 
Μπορεί να πραγματοποιηθεί όταν η εξορυκτική δραστηριότητα  λαμβάνει 
χώρα σε παρθένο οικολογικά περιβάλλον  ή εάν η απόφαση για την 
αποκατάσταση του περιβάλλοντος θέτει ως στόχο την επαναφορά των 
φυσικών ειδών που προϋπήρχαν.  
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                 Φυτώριο ενδημικών φυτών της «S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.», στη Μήλο 

  
               

 
              Αποκατάσταση εξορυκτικού έργου στη θέση Αγριάς από τον Όμιλο 

ΗΡΑΚΛΗΣ- LAFARGE A.E. 
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• Αποκατάσταση με τη δημιουργία νέας φύσης βιοτόπων: 
 

Τα λατομεία επιφέρουν συχνά, μετά το πέρας των δραστηριοτήτων σημαντικές   
οικολογικές 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 εξορυκτικού χώρου στην Πτολεμαΐδα από «ΔΕΗ Α.Ε.» 
 
 

• 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 και συγκεκριμένα : 

 
− Δασοπονία και παραγωγή ξυλείας: 

 
Φύτευση ταχέως αναπτυσσομένων ειδών ή γηγενών ειδών σκληρού ξύλου. 
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        Πλήρης ανάπλαση τοπίου στην Πτολεμαΐδα από «ΔΕΗ Α.Ε.» 

 
 

− Καλλιεργήσιμες εκτάσεις: Αυτή η δραστηριότητα εξαρτάται από το 
κατά πόσο η αποκατάσταση θα δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες 
εδάφους ώστε να είναι δυνατή η ανάπτυξη κάποιας συγκεκριμένης 
καλλιέργειας. 

 
 

− Βοσκοτόπια 
 

 
− Ιχθυοκαλλιέργειες: Αναπτύσσονται σε λίμνες διαφόρων μεγεθών και 

χρησιμοποιούνται  με σκοπό την εμπορεία ή για αναψυχή  π.χ. 
ερασιτεχνικό ψάρεμα.   
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Δημιουργία λίμνης σε εξοφλημένο μεταλλείο της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ» 

 
− Δημιουργία χώρων ευρύτερης ωφέλειας 

 

 
Υδροβιότοπος και Πάρκο Αναψυχής στο εξοφλημένο ορυχείο του Κύριου Πεδίου 
Πτολεμαΐδας, έργο της «ΔΕΗ Α.Ε.»  
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Εκθεσιακό Κέντρο στο Πάρκο Αναψυχής σε εξαντλημένο πεδίο Κυρίου Πεδίου από   

«ΔΕΗ Α.Ε» 

 
• Αποκατάσταση που δίνει τη δυνατότητα επανένταξης του λατομικού 

χώρου στο φυσικό τοπίο 
 

Αυτό γίνεται με την ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων πολύ πριν το τέλος 
της εκμετάλλευσης ώστε, στο μέτρο του δυνατού,  να αναπλάθεται η μορφή 
του χώρου και να αποκαθίσταται η φυσική βλάστηση που προϋπήρχε : 
 
Κατά τη διάρκεια της εκμετάλλευσης πρέπει να επιδιώκεται σταδιακή 
συμπλήρωση κενών, σωστή διαχείριση εξορυκτικών αποβλήτων και 
υπολειμμάτων εξόρυξης, σταδιακές φυτεύσεις, τμηματική εξομάλυνση των 
ανωμαλιών του εδάφους παράλληλα με την προχώρηση της 
εκμετάλλευσης. Μετά το πέρας της εκμετάλλευσης, πρέπει να γίνεται  τελική 
διαμόρφωση πρανών εκσκαφής και σωρών, τελική διαμόρφωση 
ανάγλυφου, μαζικές φυτεύσεις και συντηρήσεις των φυτών, φροντίδα μετά 
το τέλος των εργασιών εξόρυξης και εγκατάσταση συστήματος 
παρακολούθησης της εξελικτικής πορείας της αποκατάστασης του χώρου 
παράλληλα με την απομόνωση του στα πρώτα στάδια της αποκατάστασης. 
Όλα τα προηγούμενα  αποτελούν τα κυριότερα στοιχεία για την επιτυχή 
ανάπλασή του και την επανένταξή του στο φυσικό τοπίο. 
 
Βασικός στόχος αυτής της μορφής αποκατάστασης αλλά και αρκετών από 
τις προηγούμενες που αναφέρθηκαν είναι η ελαχιστοποίηση της οπτικής 
όχλησης από τη λατομική – μεταλλευτική  εκμετάλλευση, σταδιακά η 
ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός της και τέλος η 
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πλήρης αποκατάσταση του χώρου υποβοηθούμενη και από τη φυσική 
λειτουργία της ανάπτυξης της βιοποικιλότητας. 
Με βάση όλα τα προηγούμενα, το αποτύπωμα της εξορυκτικής  
δραστηριότητας  πρέπει να θεωρείται ότι είναι προσωρινό και κάτω 
από προϋποθέσεις συγκεκριμένων ενεργειών και προσπαθειών 
πλήρως αναστρέψιμο. 

 

Παράδειγμα 1                                                     

 
 

Παράδειγμα 2. Αποκατάσταση ευρύτερης περιοχής δραστηριοτήτων της 
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε.» 
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ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ  ΣΥΣΤΗΜΑ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
 
Παρακάτω περιγράφουμε  διαδικασία 4 ΣΤΑΔΙΩΝ για  την παρακολούθηση  της 
προόδου στην  αποκατάσταση εξορυκτικών έργων: 
 
ΣΤΑΔΙΟ 1  :Προσδιορισμός των στόχων  αποκατάστασης  
 
ΣΤΑΔΙΟ 2  :Προσδιορισμός δεικτών και επιμέρους  στόχων για την    

υλοποίηση του (1). 
 
ΣΤΑΔΙΟ  3 :Καθορισμός υπεύθυνου για την παρακολούθηση των δεικτών 

και την υλοποίηση των στόχων της αποκατάστασης.  
Προσδιορισμός τρόπων και μεθόδων που θα γίνεται αυτό. 
 

ΣΤΑΔΙΟ  4 :Καταγραφή και ανάλυση αποτελεσμάτων. 
 
 
 
ΣΤΑΔΙΟ 1  
 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 
Οι στόχοι αποκατάστασης περιγράφονται σε προηγούμενο κεφάλαιο. 
Ο στόχος πρέπει να καθορίζεται μετά από ενδελεχή μελέτη σε σχέση με το μέγεθος 
του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, τις συνθήκες και τις δυνατότητες που 
προσφέρει το ευρύτερο περιβάλλον. 
Η μελέτη αποκατάστασης, πρέπει να συνάδει με τους στόχους που έχουν τεθεί και 
να περιγράφει  με ευκρίνεια τους επιμέρους στόχους για την υλοποίησή τους. 
Πρέπει να είναι προσδιορίσιμοι, μετρήσιμοι και εύκολα αναγνωρίσιμοι ώστε να 
ελέγχεται η επίτευξή τους. 
Η μελέτη αποκατάστασης αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της μελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου και εγκρίνεται από τις αντίστοιχες 
υπηρεσίες του Υπουργείου Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 
Ιδιαίτερα για λατομεία που βρίσκονται εντός δικτύου Natura 2000, οι στόχοι 
αποκατάστασης πρέπει να είναι εστιασμένοι στην προστασία των αντίστοιχων 
ειδών της συγκεκριμένης περιοχής του Δικτύου και στην ανάπλαση  του 
εξορυκτικού  χώρου με ίδια χαρακτηριστικά όπως αυτά του ευρύτερου 
περιβάλλοντος. 
Κοινό στόχο για την αποκατάσταση των εξορυκτικών έργων αποτελεί, από το 
σχεδιασμό ακόμα, η προσπάθεια μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, η 
ελαχιστοποίηση των εκλυόμενων ρύπων  και η σωστή διαχείριση των 
παραγόμενων εξορυκτικών αποβλήτων. 
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Πλήρης Αποκατάσταση Λατομικού Χώρου της «S&B Βιομηχανικά Ορυκτά», στη Μήλο, από 
«S&B Βιομηχανικά Ορυκτά» 
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ΣΤΑΔΙΟ  2 
 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ  ΔΕΙΚΤΩΝ  ΚΑΙ  ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ  ΣΤΟΧΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ   

 
 

 
Πρώτες φάσεις αποκατάστασης Λατομικού Χώρου – προσπάθεια μείωσης  
περιβαλλοντικού αποτυπώματος 

 
 
Οι επιλεγμένοι δείκτες πρέπει να είναι συγκεκριμένοι και μετρήσιμοι, να 
εκφράζουν  εάν οι στόχοι αποκατάστασης έχουν επιτευχθεί ή όχι και  αν ήταν 
επιτυχής η όλη προσπάθεια  ή όχι. Χρειάζονται δείκτες για όλα τα στάδια της 
αποκατάστασης όπως και για την εκτίμηση του τελικού αποτελέσματος. 
Μπορούμε να εντοπίσουμε δύο βασικές ομάδες δεικτών μέτρησης 
αποτελεσμάτων της αποκατάστασης ενός χώρου :  
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Πρώτες φάσεις αποκατάστασης στο Λατομικό Χώρο «Δρυμός» του Ομίλου ΤΙΤΑΝ  

 

 
• Δείκτες Αποτελεσμάτων κατά τη φάση της αποκατάστασης:   

 
μετρούν την πρόοδο των εργασιών κατά τη φάση της αποκατάστασης. π.χ. 
αριθμός δέντρων και φυτών που έχουν φυτευτεί, αγωγοί ποτίσματος που έχουν 
τοποθετηθεί, κυβικά χώματος που έχουν τοποθετηθεί, ποσοστό επί του 
συνόλου κενών που έχουν πληρωθεί, ποσοστό επί του συνόλου τελικώς 
διαμορφωμένων πρανών, ποσοστό επί του συνόλου επιτυχίας των φυτεύσεων 
κτλ. 
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      Αποκατάσταση Λατομείου της περιοχής Ανάβρας, έργο Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ-LAFARGE 

 
 
• Δείκτες Αξιολόγησης της αποκατάστασης σε βάθος χρόνου 

 
 Μετρούν το κατά πόσο οι δραστηριότητες αποκατάστασης ήταν επιτυχείς 
σε σχέση με τους συνολικούς στόχους, όπως η επιστροφή  της άγριας 
πανίδας, η αναδημιουργία παραγωγικής γεωργικής γης, η εξαφάνιση του 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος, η ανάπλαση του λατομικού χώρου και η 
ένταξή του στο ευρύτερο τοπίο. 
Η συνεχής μέτρηση των δεικτών αποτελεί την ουσία της παρακολούθησης 
των φάσεων και των αποτελεσμάτων της αποκατάστασης του εξορυκτικού  
χώρου. Επίσης είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος επανεκτίμησης της 
πορείας της αποκατάστασης ή της ανάπλασης του χώρου και 
επαναπροσδιορισμού των απαιτούμενων δράσεων προς επίτευξη των 
στόχων που έχουν τεθεί.  
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Αποκατάσταση Μεταλλευτικού Χώρου στην περιοχή Πριόνας, έργο της εταιρείας 
ΔΕΛΦΟΙ-ΔΙΣΤΟΜΟ 

 
 
ΣΤΑΔΙΟ 3  
 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟ 
  
Η παρακολούθηση κάποιων από τους δείκτες αποτελεσμάτων, πρέπει να 
αποτελεί μόνιμο στοιχείο της διοίκησης του έργου και κάποιοι άλλοι πιο 
σύνθετοι (δείκτες αξιολόγησης της αποκατάστασης σε βάθος χρόνου) πρέπει 
να παρακολουθούνται από ειδικευμένο προσωπικό ή ειδικευμένους 
επιστημονικά εξωτερικούς συνεργάτες.  
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι δείκτες αποτελεσμάτων είναι 
προτιμότερο να ελέγχονται από τους εργαζόμενους  απευθείας. Το κατά πόσο 
αυτό  είναι εφικτό εξαρτάται από τις δεξιότητες, την εκπαίδευση και το 
ενδιαφέρον των εργαζομένων στον εξορυκτικό  χώρο. 
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Ανάπλαση – αποκατάσταση Λατομικού Χώρου, έργου της «ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε.» 

 
Είναι σημαντικό να συμφωνηθεί το πόσο συχνά θα εκτελείται μέτρηση κάθε δείκτη. 
Αυτό εξαρτάται κυρίως από την φύση του δείκτη, για παράδειγμα το πόσο συχνά 
αναμένεται η μεταβολή του, καθώς και από το κόστος προσδιορισμού του. Πολλοί 
δείκτες είναι κατάλληλοι για μέτρηση μία φορά τον χρόνο έτσι ώστε να συμπίπτουν 
και με την δημιουργία των ετήσιων εκθέσεων παρακολούθησης του έργου της 
αποκατάστασης. Φυσικά υπάρχει  περίπτωση κάποιοι δείκτες να είναι απαραίτητο 
να μετρούνται πιο συχνά για να παρακολουθούνται καλύτερα η πρόοδος των 
εργασιών και τα αποτελέσματά τους, όπως επίσης και περιπτώσεις δεικτών  που η 
μέτρησή τους μπορεί  να γίνεται ακόμα πιο αραιά. 
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Περιβαλλοντικές Μετρήσεις 

 
Όλοι οι δείκτες θα πρέπει να σχετίζονται με κάποιον στόχο, δηλαδή ποια θα θέλαμε 
να είναι η μετρούμενη τιμή τους. Για παράδειγμα, αν στόχος της αποκατάστασης 
είναι  η αναφύτευση του χώρου και η επαναφορά της βλάστησης όπως ήταν πριν 
τη λατομική δραστηριότητα θα πρέπει να είναι γνωστό πόσα δέντρα ή φυτά θα 
πρέπει να φυτευτούν, πώς πρέπει να κατανεμηθούν στις ανάλογες επιφάνειες του 
εξορυκτικού  χώρου, τι είδους συνδυασμοί φυτεύσεων πρέπει να γίνουν ανά 
ευρύτερη επιφάνεια,  σε πόσο διάστημα και κατά πόσο θα έχει μειωθεί το αρχικό 
περιβαλλοντικό αποτύπωμα κτλ .  
 

 
Ανάπλαση Λατομικού Χώρου και φυτεύσεις στην περιοχή Γριάς Χωράφι, έργο της 
«ΔΕΛΦΟΙ-ΔΙΣΤΟΜΟ Α.Ε» 
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Αν ο στόχος αντίστοιχα αφορά στην επιστροφή της πανίδας και ιδιαίτερα των 
πτηνών, τότε πρέπει να καθοριστούν δείκτες που θα μετρούν προσεγγιστικά 
τα πτηνά που επιστρέφουν στο χώρο  καθώς και την ταυτοποίησή τους. 
Είναι βασικό να καθοριστεί συγκεκριμένη μέθοδος συλλογής των 
πληροφοριών προκειμένου να υπολογιστούν οι τιμές των δεικτών. Οι 
διαδικασίες και η μέθοδος επιλογής των πληροφοριών αυτών πρέπει να είναι 
έτσι προσδιορισμένες ώστε να μπορούν να συλλεχθούν ακόμη και αν 
προκύψει αλλαγή προσωπικού. Αυτό καθορίζει  την ακρίβεια και την 
αξιοπιστία των μετρήσεων των επιλεγμένων δεικτών όπως και συνολικότερα 
την αποτελεσματικότητα του εγκατεστημένου συστήματος παρακολούθησης 
των φάσεων της αποκατάστασης και της εξέλιξης της ανάπλασης του πρώην 
εξορυκτικού  χώρου σε βάθος χρόνου. 
 
  
ΣΤΑΔΙΟ 4 
 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
 
Η τελική ανάλυση των αποτελεσμάτων καταγράφεται σε εκθέσεις, οι οποίες 
θα πρέπει να δημιουργούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι άμεσα 
αντιληπτές, να μη χρειάζεται πολύς χρόνος για την ανάγνωσή τους και 
εύκολα προσπελάσιμες από μη ειδικούς. 
Παράλληλα με τις γραπτές εκθέσεις και την ανάλυση των δεδομένων, η 
πρόοδος που έχει προκύψει, μπορεί να παρουσιασθεί και μέσω απλών 
διαγραμμάτων ή χρωματιστών συμβόλων που θα εκφράζουν ποιοτικά και 
ποσοτικά τις εξελίξεις . 
Στις εκθέσεις αξιολογείται η πρόοδος της φάσης στην οποία βρίσκεται η 
αποκατάσταση όπως και η εξέλιξη των προηγούμενων φάσεων που έχουν 
ολοκληρωθεί πρωτογενώς από πλευράς έργου. (π.χ. μπορεί να ολοκληρωθεί 
η φύτευση σε μια περιοχή και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, τα 
αποτελέσματα να είναι πενιχρά από πλευράς ανάπτυξης των φυτών ή 
λειτουργίας της φυσικής αποκατάστασης). 
Τα αποτελέσματα της έκθεσης ανατροφοδοτούν τα δεδομένα του σχεδίου 
αποκατάστασης για τα επόμενα βήματα (π.χ. διορθωτικές κινήσεις, 
επιτάχυνση φάσεων κτλ.). 
Οι εκθέσεις αποτελεσμάτων πρέπει να έχουν κατάλληλη συχνότητα ώστε να 
επιβεβαιώνονται έγκαιρα τα αποτελέσματα, να εμφανίζονται με ακρίβεια οι 
τάσεις απόδοσης του οικοσυστήματος  μέσα στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα 
αναφοράς να γίνονται έγκαιρα οι διορθωτικές κινήσεις. 
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         Πλήρης αποκατάσταση αποθέσεων ορυχείου στην Πτολεμαΐδα, έργο της «ΔΕΗ Α.Ε.» 

 

               

        

        Εκθεσιακό Κέντρο στο Πάρκο Αναψυχής στην Πτολεμαΐδα  


