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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
Τμήμα Γ
Ταχ. Διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 11,

11473 Αθήνα 
Πληροφορίες: Καραθανάσης Χ.
Τηλ.: 210 641 7703
e-mail: sec.dipa@prv.ypeka.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Περιβαλλοντική έγκριση καθορισμού λατομικής περιοχής αδρανών υλικών στο 

Κουφόβουνο του Δήμου Διδυμοτείχου της Π.Ε. Έβρου. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4512/2018 (Α΄ 5) και ειδικότερα το άρθρο 47, παρ. 5, του Μέρους Β΄ «Έρευνα και 

εκμετάλλευση λατομικών ορυκτών και άλλες διατάξεις».

2. Την ΚΥΑ με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 (Β΄ 1225) «Εκτίμηση περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 

Οδηγίας 2001/42/ΕΚ», όπως έχει τροποποιηθεί με τις KYA υπ’ αρ. 40238/2017 (Β΄ 3759) και 

ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/38181/2695/2022 (Β΄ 1923).

3. Την ΚΥΑ με αρ. 33318/3028/1998 (Β’ 1289) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη 

διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και 

χλωρίδας» όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Tην υπ'αρ. Δ10/Φ6.12.γεν/27761/4770/2011 (ΑΔΑ: 456Α0-4ΤΧ) εγκύκλιο «Αντιμετώπιση 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά την αξιολόγηση σχεδίων καθορισμού λατομικών 

περιοχών».

5. Την με α.π. 1189/22.4.2015 (ΑΔΑ: 7ΟΠΡΟΡ1Υ-ΦΗΦ) θετική γνωμοδότηση Περιβαλλοντικού 

Προελέγχου για την υποβολή σε Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση του σχεδίου για τον 

καθορισμό λατομικής περιοχής στο Κουφόβουνο του Δήμου Διδυμοτείχου της Π.Ε. Έβρου.

ΠΡΟΣ: 
ΔΗΜΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Γραφείο Δημάρχου
info@didymoteicho.gr

ΚΟΙΝ :
Ως ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
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6. Το με α.π. 120/24.4.2017 (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 1561/25.4.2017) έγγραφο του Δήμου Διδυμοτείχου 

(ως Αρχή Σχεδιασμού), με το οποίο διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού 

Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκη φάκελος της Στρατηγικής 

Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) που αφορά το σχέδιο για τον καθορισμό 

λατομικής περιοχής στο Κουφόβουνο του Δήμου Διδυμοτείχου της Π.Ε. Έβρου, για την υποβολή 

του σε Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση.

7. Το με α.π. 146/12-05-2017 (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 1880/15-05-2017)  έγγραφο του Δήμου 

Διδυμοτείχου, με το οποίο διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος κ’ Χωρικού 

Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκη η φυτοτεχνική μελέτη που 

αφορά το Σχέδιο για τον «καθορισμό λατομικής περιοχής στο Κουφόβουνο του Δήμου 

Διδυμοτείχου της Π.Ε. Έβρου».

8. Το με αρ. πρωτ. 153/16-05-2017 (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 1951/17-05-2017) έγγραφο του Δήμου 

Διδυμοτείχου, με το οποίο διαβιβάστηκαν τα  επιπλέον τεύχη της Στρατηγικής Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του θέματος.

9. Το με αρ. πρωτ. 1880/26-05-2017 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς το Δήμο Διδυμοτείχου με 

το οποίο έγιναν παρατηρήσεις και επιστροφή/αρχειοθέτηση του φακέλου της υποβληθείσας 

φυτοτεχνικής μελέτης.  

10. Το με αρ. πρωτ. 278/20-07-2017 (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 2964/21-07-2017) έγγραφο του Δήμου 

Διδυμοτείχου, με το οποίο διαβιβάστηκαν στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος κ’ Χωρικού 

Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκη επιπλέον τεύχη της 

φυτοτεχνικής μελέτης του θέματος.

11. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 2964/25-07-2017 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, με το οποίο 

διαβιβάστηκε από ένα αντίγραφο της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

(Σ.Μ.Π.Ε.) και της φυτοτεχνικής μελέτης (που τη συνοδεύει) του θέματος προς το Περιφερειακό 

Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, τη Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών 

και το Δασαρχείο Διδυμοτείχου της Αποκεντρωμένης Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, τη Δ/νση 

Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, τη Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων Ανατολικής 

Μακεδονίας – Θράκης της Αποκεντρωμένης Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, τη Δ/νση 

Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Έβρου (Π.Ε.ΧΩ.Π.), τη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Έβρου, 

την Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου και την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας 

Βόρειας Ελλάδας για τις γνωμοδοτήσεις τους, ενώ ενημερώθηκε και ο Δήμος, καθώς και στο 

Δήμο Διδυμοτείχου, σχετικά με τη δημοσιοποίηση στο κοινό του φακέλου της ΣΜΠΕ, στα 

πλαίσια της διαβούλευσης με τον ενδιαφερόμενο κοινό.    

12. Το με αρ. πρωτ. 59006/06-10-2017 (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 4267/17-10-2017) έγγραφο της 

Διεύθνσης  Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 
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– Θράκης, όπου αναφέρει ότι η γνωμοδότησή της δεν διαφοροποιείται από αυτή της φάσης 

του Περιβαλλοντικού Προελέγχου για το Σχέδιο του θέματος.  

13. Το με αρ. πρωτ. 15027/29-08-2017 (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 3975/28-09-2017) έγγραφο της 

Διεύθυνσης Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας – Θράκης με θετική γνωμοδότηση επί της ΣΜΠΕ και της φυτοτεχνικής μελέτης του 

θέματος. 

14. Το με αρ. πρωτ.  13884/09-08-2017 (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 3275/10-08-2017) έγγραφο της 

Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,  με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά για τη συνέχιση της 

διαδικασίας της ΣΜΠΕ για τον καθορισμό της εν θέματι λατομικής περιοχής.

15. Το με αρ. πρωτ. 14284/04-08-2017 (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 3243/08-08-2017) έγγραφο της 

Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής) 

Π.Ε. Έβρου που συνοδεύει το με αριθμό 3/2017 Πρακτικό συνεδρίασης της 03-08-2017, της 

Π.Ε.ΧΩ.Π. Έβρου,  με θετική γνωμοδότηση επί της φυτοτεχνικής μελέτης που αφορά στον 

καθορισμό της εν θέματι λατομικής περιοχής.

16. Το με αρ. πρωτ. 2564/08-08-2017 (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 3286/10-08-2017) έγγραφο της 

Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Έβρου που συνοδεύει την ταυτάριθμή της εισήγηση με θετική υπό 

όρους γνωμοδότηση επί της ΣΜΠΕ και της φυτοτεχνικής μελέτης του θέματος.

17. Το με αρ. πρωτ. Δ.Δ.οικ. 6648/03-11-2017 (αρ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 4681/07-11-2017) έγγραφο 

της Διεύθυνσης Διοίκησης της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. που εμπεριέχει το με αριθμό 17/2017 

Πρακτικό συνεδρίασης της 30-10-2017 του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής 

Μακεδονίας & Θράκης και την απόφαση 172/2017, με την κατά πλειοψηφία  θετική 

γνωμοδότησή του επί της εν θέματι ΣΜΠΕ. 

18. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΠΣ/ΤΑΠΙΠ/299378/194236/3227/1544/04-08-2017 (α.π. 

ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 3311/16-08-2017) έγγραφο της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας 

Βόρειας Ελλάδας στο οποίο διατυπώνεται η θετική υπό όρους γνωμοδότησή της επί της ΣΜΠΕ 

και της φυτοτεχνικής μελέτης του θέματος. 

19. Το με αρ. πρωτ.  2663/21-12-2017 (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 281/22-01-2018) έγγραφο της Εφορείας 

Αρχαιοτήτων Έβρου στο οποίο διατυπώνεται η θετική υπό όρους γνωμοδότησή της επί της εν 

θέματι  ΣΜΠΕ και με ορισμένες επισημάνσεις οι οποίες λήφθησαν υπόψη στην παρούσα.

20. Το με αρ. πρωτ. 223/04-01-2018 (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 32/04-01-18)  έγγραφο του Δήμο 

Διδυμοτείχου, με το οποίο αναφέρεται ότι δεν έχουν υποβληθεί/διαβιβαστεί ενστάσεις, 

παρατηρήσεις ή και απόψεις πολιτών και φορέων σε όλους τους δυνητικούς υποδοχείς των 

ανωτέρω στο Δήμο Διδυμοτείχου, για το χρονικό διάστημα των τριάντα (30) ημερών, σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα, από την ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου του φακέλου της 
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ΣΜΠΕ και της φυτοτεχνικής μελέτης του θέματος και εμπεριέχεται αντίγραφο της από 01-12-

17 ανάρτησης δημοσίευσης της ΣΜΠΕ. 

21. Τη δημοσιοποίηση από τον Δήμο Διδυμοτείχου, με ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα αυτού, 

στις 01-12-2017, του φακέλου της ΣΜΠΕ και της φυτοτεχνικής μελέτης του θέματος και της 

ανακοίνωσης της έναρξης Δημόσιας Διαβούλευσης με το ενδιαφερόμενο κοινό, στο οποίο 

δόθηκε η δυνατότητα να λάβει γνώση του φακέλου και εφόσον το επιθυμεί, να διατυπώσει 

εγγράφως και ενδεχομένως ηλεκτρονικά τις απόψεις του. Διαθέσιμη στην  ηλεκτρονική 

διεύθυνση : https://www.didymoteicho.gr/el/diafania/enimerosi.html

22. Το με αρ. πρωτ. 671/15-02-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος κ’ Χωρικού 

Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης,  προς τη Γενική Γραμματεία 

του Υ.Π.ΕΝ. με το οποίο ζητήθηκαν κατευθύνσεις για την Έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) που αφορά στο Σχέδιο για τον «καθορισμό λατομικής 

περιοχής αδρανών υλικών στο Κουφόβουνο του Δήμου Διδυμοτείχου της Π.Ε. Έβρου», στα 

πλαίσια της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (Σ.Π.Ε.), λόγω ένταξης της περιοχής στις 

προστατευόμενες περιοχές του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000.

23. Το υπ'αριθμ. 14430/688/22-06-18 έγγραφο της Γ.Γ.ΥΠΕΝ διαβίβασης του αρ. πρωτ. 671/15-02-

2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος κ’ Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, προς τις Διευθύνσεις Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ς κ’ 

Βιοποικιλότητας και Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ 

24. Το με αρ. πρωτ. 4903/14-03-2018 (α.π. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 1243/29-03-2018) έγγραφο της 

Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υ.Π.ΕΝ. με διευκρινίσεις  επί του του αρ. πρωτ. 

671/15-02-2018 έγγραφου και με το οποίο ζητείται η διαβίβαση του φακέλου της ΣΜΕ στη 

ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ

25. Την με αρ. πρωτ. οικ. 10502/14-06-2018 (ΑΔΑ : 7Σ6Π4653Π8-ΗΡΔ), Εγκύκλιο της Γενικής Δ/νσης 

Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υ.Π.ΕΝ. με διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 

10 του Ν. 4014/2011 (Α’ 209) για υφιστάμενα έργα και δραστηριότητες Α’ κατηγορίας της υπ 

αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (Β’ 2471) Υπουργικής Απόφασης.   

26. Το υπ’αριθμ.1243/20-12-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος κ’ Χωρικού Σχεδιασμού 

Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, με το οποίο διαβιβάστηκε, στη ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ, ο φάκελος της 

εν θέματι Σ.Μ.Π.Ε, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισής του (αρ.πρ. ΔΙΠΑ 

9395/497/28-01-2020).

27. Το υπ'αριθμ.111775/7311/19-11-20 έγγραφο της ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ, με το οποίο, στο πλαίσιο του 

άρθρου 7 της ΚΥΑ 107017/05-09-06, διαβιβάστηκε αντίγραφο της ΣΜΠΕ προς :

27.1. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αν. Μακεδονίας – Θράκης

27.2. Προς έκφραση απόψεων στη Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού, τη Διεύθυνση 

Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας, τη Διεύθυνση Κλιματικής 

https://www.didymoteicho.gr/el/diafania/enimerosi.html
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Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας, τη  Διεύθυνση Προστασίας Δασών και τη 

Διεύθυνση Λατομείων Μαρμάρων κ’ Αδρανών Υλικών και το  Φορέα Διαχείρισης 

Δάσους Δαδιάς του ΥΠΕΝ, τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Κλιματικής 

Αλλαγής του ΥΠ.ΑΓ.ΑΝ.ΤΡ, τη Διεύθυνση Υποδομής και Προστασίας Περιβάλλοντος του 

ΓΕΕΘΑ, τη Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων και τη Διεύθυνση 

Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟΑ. 

27.3. Στις εξής Δημόσιες Αρχές προκειμένου να εκφράσουν νέα άποψη στην περίπτωση που 

έχουν επέλθει αλλαγές από την αρχική τους γνωμοδότηση: την Εφορεία Αρχαιοτήτων 

Έβρου και την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδας του 

ΥΠΠΟΑ, τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Αν. Μακεδονίας – Θράκης 

και τη Διεύθυνση Υδάτων Αν. Μακεδονίας - Θράκης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας- Θράκης, τη Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, Διεύθυνση 

Αγροτικών Υποθέσεων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και Δασαρχείο Διδυμοτείχου, 

τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας κ’ Κτηνιατρικής Π.Ε Έβρου και Διεύθυνση 

Ανάπτυξης Π.Ε Έβρου της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης και το Δήμο 

Διδυμοτείχου 

28. Το υπ' αρ. 112118/1345/19-07-21 έγγραφο της Διεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ, 

με το οποίο αναλύοντας τη χωροταξική πολιτική για την περιοχή του Σχεδίου, αναφέρει ότι η 

υποβληθείσα ΣΜΠΕ δεν έρχεται σε αντίθεση με τις κατευθύνσεις του Εθνικού και 

Περιφερειακού χωροταξικού σχεδιασμού και γνωμοδοτεί θετικά για τον «καθορισμό 

λατομικής περιοχής αδρανών υλικών στο Κουφόβουνο του Δήμου Διδυμοτείχου της Π.Ε. Έβρου, 

στο πλαίσιο της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ)» και επισημαίνοντας ότι η Η 

γνωμοδότηση αυτή αφορά στην ένταξη του έργου στις στρατηγικές κατευθύνσεις του 

χωροταξικού σχεδιασμού. (αρ.πρ.ΔΙΠΑ68748/4515/20-07-21). 

29. Το υπ'αριθμ. 112118/3099/31-12-20 έγγραφο της Διεύθυνσης Λατομείων Μαρμάρων κ’ 

Αδρανών Υλικών, με το οποίο αναφέρει ότι δεν έχει αντίρρηση  για την έγκριση της 

υποβληθείσας ΣΜΠΕ, επισημαίνοντας εκτός των άλλων, σχετικά με την αποκατάσταση της  της 

περιοχής, έκτασης περίπου 215 στρεμμάτων, γύρω από την υπό καθορισμό λατομική περιοχή, 

ότι δεν συνδέεται θεσμικά με τον καθορισμό της προτεινόμενης έκτασης ως λατομική περιοχή 

και ότι η αποκατάσταση – ανάπλαση της γύρω περιοχής είναι όλως διακριτικό αντικείμενο και 

διέπετε από άλλες διατάξεις από αυτές του καθορισμού λατομικών περιοχών (αρ.πρ.ΔΙΠΑ 

12/3/04-01-21). 

α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

την περιβαλλοντική έγκριση του σχεδίου για τον καθορισμό λατομικής περιοχής αδρανών υλικών στο 
Κουφόβουνο του Δήμου Διδυμότειχου της Π.Ε. Έβρου, βάσει της Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης με το κοινό και τις 
δημόσιες Αρχές, με τους ακόλουθους όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις, που θα πρέπει να 
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τηρούνται κατά την εξειδίκευση και υλοποίησή του, με μέριμνα της Αρχής Σχεδιασμού, καθώς και του 
συνόλου των φυσικών και νομικών προσώπων που θα συμμετάσχουν στις ως άνω ενέργειες. 

Α) Συνοπτική περιγραφή του σχεδίου 

α1. Περιοχή εφαρμογής του σχεδίου

- Το παρόν σχέδιο αφορά στον καθορισμό λατομικής περιοχής στο Κουφόβουνο του Δήμου 
Διδυμοτείχου της Π.Ε. Έβρου, σε έκταση περίπου 84 στρεμμάτων (83.985 τ.μ.), στη θέση «Καϊλή» ή 
«Πετρωτό» στην περιοχή του παλαιού λατομείου, όπου δραστηριοποιούνταν μονάδες εξόρυξης 
αδρανών υλικών.  

- Η προς καθορισμό λατομική περιοχή αδρανών υλικών βρίσκεται βόρεια της επαρχιακής οδού 
Διδυμοτείχου – Κουφόβουνου, αποτελώντας την κύρια οδό προσπέλασης, και από αυτό το σημείο 
εκκινούν δύο βασικές χωμάτινες εσωτερικοί οδοί, οι οποίοι οδηγούν σε όλους τους χώρους 
εργασίας/εξόρυξης. 

- Η χωροθέτηση της λατομικής περιοχής είναι επιτρεπτή σε αποστάσεις κάτω των 1000μ από 
οικισμούς ως περαμεθόρια περιοχή και βάσει των διατάξεων για τον περιορισμό (μείωση) της 
απόστασης των χιλίων (1.000) μέτρων παρέμειναν σε ισχύ (Ν4512/18 άρθρο 48 παράγραφος 3).

- Το σύνολο της υπό καθορισμό, λατομικής περιοχής αδρανών υλικών, είναι έκταση δημοτική (του 
Δήμου Διδυμοτείχου) και ο ασβεστολιθικός αυτός όγκος αποτελεί, μέχρι σήμερα, τη μοναδική 
γνωστή εκμεταλλεύσιμη εμφάνιση (κοίτασμα) ασβεστόλιθου σε ολόκληρο το βόρειο τμήμα της Π.Ε 
Έβρου (περιοχές Ορεστιάδας και Διδυμοτείχου).

- Το ανεκμετάλλευτο τμήμα του ευρύτερου χώρου των λατομείων Κουφόβουνου, όπου 
δραστηριοποιούνταν στο παρελθόν μονάδες εξόρυξης αδρανών υλικών, βρίσκεται στο Β-ΒΑ-Α 
τμήμα του χώρου αυτού και η προς καθορισμό λατομική περιοχή αδρανών υλικών περιλαμβάνει 
ουσιαστικά το ανεκμετάλλευτο αυτό τμήμα. Από την εκμετάλλευση των προηγούμενων χρόνων έχει 
δημιουργηθεί τελική πλατεία εργασίας και αποθήκευσης ετοίμων προϊόντων στο υψόμετρο των 35 
μέτρων περίπου.   

- Ο εν λόγω χώρος, ο οποίος βρίσκεται, ανατολικά του οικισμού Κουφόβουνο (και σε απόσταση 600 
μ. από τα όρια αυτού) και δυτικά του Διδυμοτείχου (και σε απόσταση περίπου 2.600 μ.) και 
απεικονίζεται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα κλίμακας 1:1.000 (Ιανουάριος 2017) του 
Διπλωματούχου  Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Παπαντωνίου Δ. Γεωργίου που συνοδεύει το 
κατατεθέν σχέδιο. Οι συνταγμένες των κορυφών, της εν θέματι  λατομικής περιοχής, όπως αυτή 
αποτυπώνεται στο προαναφερόμενο τοπογραφικό διάγραμμα, δίδονται στον παρακάτω πίνακα, 
βάσει του ΕΓΣΑ ’87:
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Χ Ψ

Α 704.755,756 4.581.225,553

Β 704.871,236 4.581.225,553

Γ 704.914,439 4.581.170,816

Δ 704.981,540 4.581.192,930

Ε 705.045,785 4.581.137,640

Ζ 705.127,757 4.581.037,383

Η 705.150,109 4.580.975,309

Θ 705.190,597 4.580.910,311

Ι 704.913,297 4.580.912,150

Κ 704.881,582 4.580.978,783

Λ 704.770,831 4.581.117,728

Μ 704.706,203 4.581.163,419

Στην εν λόγω περιοχή, σε εφαρμογή του άρθρου 59 του Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ) έχει δοθεί η δυνατότητα 

σε δύο επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν παλαιότερα εκεί (την «ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε.» και 

την «Ανώνυμος Τεχνική Εταιρεία Οδών – Γεφυρών ΟΔ-ΓΕ Α.Ε.) για τη συνέχιση των εργασιών τους υπό 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις, για την κάλυψη αποκλειστικά και μόνο των αναγκών κατασκευής (σε 

αδρανή υλικά) του έργου «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο – Ορμένιο, τμήμα Μάνδρα 

Ψαθάδες», και μέχρι την ολοκλήρωση του καθορισμού της λατομικής περιοχής του θέματος.  

α2. Σκοπός του σχεδίου

Αντικειμενικός σκοπός του Σχεδίου είναι ο καθορισμός λατομικής περιοχής και η αξιοποίηση της 
περιοχής για τη δραστηριοποίηση/λειτουργία λατομείων και μονάδων εξόρυξης και επεξεργασίας 
αδρανών υλικών, σε συμφωνία και με τους στόχους της Οδηγίας 2001/42/ΕΕ.

Ο καθορισμός της εν λόγω περιοχής ως λατομικής έχει κριθεί κατ’ επανάληψη απαραίτητη για λόγους 
δημοσίου συμφέροντος, καθώς θα συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της ακριτικής αυτής της 
περιοχής και στην εύρυθμη και οικονομική εκτέλεση της πάσης φύσης ιδιωτικών και δημοσίων έργων 
που εκτελούνται σε αυτή και είναι σημαντική λαμβάνοντας υπόψη την ευαισθησία του 
παραμεθορίου χαρακτήρα της ευρύτερης περιοχής.  
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Η αξιοποίηση της περιοχής, αποτελώντας τον βασικό σκοπό του Σχεδίου, θα υλοποιηθεί μέσω της 
επίτευξης των επιμέρους στόχων:

 Την αξιοποίηση του φυσικού πλούτου με ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

 Την αύξηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του Διδυμοτείχου, δίνοντας τη 
δυνατότητα σε επιχειρηματίες για την εγκατάσταση λατομείων αδρανών υλικών και για την 
εκμετάλλευση της λατομικής περιοχής.

 Την αναπτυξιακή προοπτική, δεδομένου ότι το υλικό που θα προκύψει από την εν λόγω 
εκμετάλλευση, θα συμβάλει στην ολοκλήρωση έργων του ΕΣΠΑ,  οδικών έργων και έργων 
υποδομής της περιοχής, καθώς και στην εύρυθμη και οικονομική εκτέλεση της πάσης φύσης 
ιδιωτικών και δημόσιων έργων της περιοχής και επομένως των υποδομών μεταφοράς 
ανθρώπων, αγαθών και υπηρεσιών.  

 Τη δημιουργία σημαντικού αριθμού θέσεων εργασίας.

 Την αύξηση των εσόδων του Δήμου Διδυμοτείχου, μέσω της μίσθωσης της λατομικής 
περιοχής σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, έσοδα τα οποία μπορούν να διατεθούν για την 
κοινωνικοπολιτισμική εξέλιξη της τοπικής κοινωνίας.

 Την αύξηση των κρατικών εσόδων, μέσω των φόρων επί των κερδών στις εταιρείες, αλλά και 
τους φόρους εισοδήματος των εργαζομένων.

 Τον σχεδιασμό της χρήση του εν λόγω χώρου μετά το τέλος της εκμετάλλευσής του και την 
ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης, που θα καθορίσει η χρήση αυτή εν μέρει και τον 
τρόπο αποκατάστασης.  

 Την αποκατάσταση του περιβάλλοντος και την ενσωμάτωση της περιοχής στον ευρύτερο 
περιβάλλοντα χώρο στον οποίο αυτή είναι ενταγμένη, με συνεκτίμηση των προστατευτέων 
αντικειμένων του ευρύτερου αυτού χώρου. 

 Την ένταξη της περιοχής μετά την αποκατάστασή της στους χώρους με πολλαπλή 
χρηστικότητα, όπου θα περιλαμβάνονται:

 Την θέσπιση ενιαίων κατευθύνσεων αναφορικά με τον τρόπο αποκατάστασης του ευρύτερου 
όμορου χώρου και ο οποίος περιλαμβάνει τόσο την προς καθορισμό (λατομικής περιοχής) 
έκτασης, όσο και παλαιότεροι λατομικοί χώροι αδρανών υλικών, τα οποία βρίσκονται εκτός 
αυτής και χρήζουν αποκατάστασης.  

α3. Τρόπος εφαρμογής του Σχεδίου 

- Τα όποια επιφανειακά υλικά που αποτελούνται από γόνιμο έδαφος δε θα απομακρύνονται 
καθόλου από τη θέση του έργου, αλλά θα αποθηκεύονται εντός του χώρου λατόμευσης, για να 
χρησιμοποιηθούν για την τελική διαμόρφωση και αποκατάστασή του. Παρόμοια για την τελική 
αποκατάσταση, θα χρησιμοποιηθούν και τα όποια εδαφικά υλικά προκύψουν κατά τη φάση 
επεξεργασίας του πρωτογενούς πετρώματος. 
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- Οι εργασίες εξόρυξης και διαμόρφωσης να γίνονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται,  
η ομαλή αποστράγγιση των όμβριων υδάτων προς τους φυσικούς αποδέκτες της περιοχής, 
ελεύθερα ρυπαντών και η αποτροπή δημιουργίας λιμνάζοντων υδάτων. 

- Η υλοποίηση των έργων αποκατάστασης των θιγέντων χώρων της λατομικής περιοχής και όσων 
μελλοντικά θα εξορυχθούν, να εφαρμόζει τις βέλτιστες διεργασίες αποκατάστασης των 
αναφερομένων στο φάκελο της ΣΜΠΕ και της φυτοτεχνικής μελέτης που τη συνοδεύει και όπως 
αυτές εξειδικευτούν / αξιολογηθούν / εγκριθούν στις ΜΠΕ των λατομείων αδρανών υλικών, 
που προβλέπεται  η εγκατάστασή τους, στην εν θέματι λατομική περιοχή, όταν και όπως αυτή 
καθοριστεί με τις κείμενες διατάξεις. 

- Η επιλογή των προς φύτευση ειδών κατευθύνεται, τόσο από την αναγκαιότητα τα είδη των 
φυτών που θα χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση του χώρου να είναι είδη που 
αποτελούν τη φυσική φυτοκοινωνία της περιοχής. Στη βάση αυτή η αποκατάσταση θα 
αποσκοπεί στη διαμόρφωση μιας πλούσιας και ποικίλης χλωρίδας, ικανής να βοηθήσει κατά 
το μέγιστο δυνατόν, στη φιλοξενία πανίδας μέσω της εξασφάλισης χώρου διαμονής και 
εύρεσης τροφής και για το λόγο αυτό, στα προς φύτευση είδη να προτιμώνται η αγριαχλαδιά, 
η αγριοκορομηλιά, η αγριομηλιά, η αγριοκερασιά, ο κράταιγος, η τζιτζιφιά, η κρανιά, κ.λπ., τα 
οποία μπορούν να συνδυαστούν άριστα με τα λοιπά δασικά είδη. 

- Τέλος, στην τελική φάση της αποκατάστασης, να γίνεται συντήρηση (πότισμα και λοιπές 
καλλιεργητικές φροντίδες) των φυτεύσεων, μέχρι το χρονικό διάστημα που απαιτείται, δηλαδή 
μέχρι να έχουν τη δυνατότητα τα φυτά να αναπτυχθούν χωρίς φροντίδα.         

  

Β) Συμβατότητα του σχεδίου με τα θεσμοθετημένα βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής, καθώς 
και των ευαίσθητων στοιχείων του περιβάλλοντος της

Στη ΣΜΠΕ εξετάστηκε και διαπιστώθηκε η συμβατότητα του  Σχεδίου, με τα εξής πλαίσια και σχέδια:

i. Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α.) (Αρ. 
6876/4871/02.07.2008 έγκριση της Βουλής των Ελλήνων, ΦΕΚ Α΄ 128).  

Στο άρθρο 7 του Γενικού Πλαισίου και συγκεκριμένα σε ότι  αφορά τον τομέα των εξορύξεων 
δίδονται γενικές κατευθύνσεις, οι οποίες εξειδικεύονται στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη 
Βιομηχανία. Επίσης το Γενικό Πλαίσιο προτείνει την διατήρηση της εξορυκτικής δραστηριότητας 
στις υφιστάμενες περιοχές εκμετάλλευσης και την διασφάλιση της δυνατότητας επέκτασης σε 
περιοχές όπου εντοπίζονται νέα κοιτάσματα ή νέα ορυκτά, με τήρηση των όρων προστασίας του 
περιβάλλοντος και των προϋποθέσεων λειτουργίας των γειτονικών δραστηριοτήτων. 

ii. Την αναθεώρηση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ΠΧΠ) (ΚΥΑ αρ. 
ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/68605/1092/2018 (AAΠ 248). 

- Στο άρθρο 6 στην παρ 8.  «Χωρικές ενότητες εξορυκτικής δραστηριότητας» περιγράφεται ότι:

«…Ειδικότερα, προωθείται: η περαιτέρω κατεργασία του μαρμάρου …ο κατά προτεραιότητα 
καθορισμός οργανωμένων λατομικών ζωνών, με στόχο την άρση των συγκρούσεων χρήσεων 
γης και την προστασία του περιβάλλοντος και του τοπίου, η οργανωμένη ανάπτυξη και 
λειτουργία των εν λόγω λατομικών ζωνών μέσω της ενεργοποίησης του εργαλείου των ΠΟΑΠΔ 
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του άρθρου 24 του ν. 1650/1986 όπως ισχύει, καθώς και η ενίσχυση των λατομικών 
δραστηριοτήτων με προώθηση της διασύνδεσης με τον δευτερογενή τομέα, με στόχο την 
καθετοποίηση της παραγωγής…

- Στο άρθρο 14 «Χωρική διάρθρωση, εξειδίκευση και συμπληρωματικότητα των παραγωγικών 
δραστηριοτήτων» στην παράγραφο Β1 που αφορά την Λατομική δραστηριότητα στις 
περιοχές ανάπτυξης εξορυκτικών δραστηριοτήτων το ΠΧΠ αναφέρει ότι: «Προωθείται ένα 
βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης της εξόρυξης μαρμάρου, με βάση σχέδιο συνολικής διαχείρισης 
της δραστηριότητας στην Περιφέρειας…». Στο σχέδιο αυτό είναι δυνατόν να ενσωματωθούν 
και οι εξορυκτικές δραστηριότητες που αφορούν τα αδρανή υλικά εντός λατομικών περιοχών.

iii. Με την 1η αναθεώρηση  του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού 
Διαμερίσματος Θράκης (EL12) (ΦΕΚ Β’ 4680/2017). Το τμήμα GR1210R0011200157N του 
ποταμού Ερυθροποτάμου,  που βρίσκεται στα βόρεια του χώρου,  χαρακτηρίζεται ως συνεχούς 
ροής στο εγκεκριμένο ΣΛΔΑΠ  

iv. Με το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Διαμερίσματος Θράκης (EL12) (ΦΕΚ 
Β’ 2688/2018). 

Γ) Περιβάλλον περιοχής – Ευαίσθητα στοιχεία– Ειδικά προστατευόμενες ζώνες.

i. Προστατευόμενες περιοχές: 

Η προς καθορισμό λατομική περιοχή αδρανών υλικών, εμπίπτει εντός και  στο βόρειο άκρο της 
Ε.Ζ.Δ του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου NATURA 2000, με την επωνυμία «Βουνά Έβρου – 
Ποταμός Λύρας – Σπήλαια Διδυμοτείχου και Κεφαλόβουνου» με κωδικό GR 1110005 και 
γειτνιάζει με την περιοχή Ζ.Ε.Π. με την επωνυμία «Κοιλάδα Ερυθροποτάμου, Ασβεστάδες, 
Κουφόβουνο, Βρυσικά» και με κωδικό «GR1110011». 

ii. Δασικές εκτάσεις: 

Η προτεινόμενη χωροθέτηση της προς καθορισμού λατομικής περιοχής, εμπίπτει εντός δασικής 
έκτασης και ως εκ τούτου η ΛΠ καθώς και τα προς εγκατάσταση λατομεία αδρανών υλικών, 
οφείλουν να εναρμονίζονται πλήρως με τις επιταγές της δασικής νομοθεσίας.

iii. Πολιτιστικό περιβάλλον. 

Η προς καθορισμό λατομική περιοχή αδρανών υλικών απέχει περί τα 400μ από την είσοδο του 
σπηλαίου «Βούβες) [Υ.Α. Α1/Φ19/17.176/696/1979 (ΦΕΚ 731 Β’/30-08-1979)]. 

Δ) Διαφοροποιήσεις που επιβάλλονται στο Σχέδιο για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής 
διάστασης. Αξιολόγηση των επιπτώσεων του καθορισμού της λατομικής περιοχής στο περιβάλλον 

Δεδομένου ότι η λατομική δραστηριότητα για αδρανή υλικά στην περιοχή της θέσης «Καϊλή» ή 
«Πετρωτό» στο Κουφόβουνο του Δήμου Διδυμοτείχου της Π.Ε. Έβρου, είναι υφιστάμενη εδώ και 30 
τουλάχιστον χρόνια και δεδομένου ότι η εξόρυξη σχεδιάζεται να συνεχιστεί στο εναπομείναν 
ανεκμετάλλευτο τμήμα της εν λόγω θέσης, δεν αναμένεται καμία αξιόλογη διαφοροποίηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην εν λόγω περιοχή, σε σχέση με την παρελθούσα κατάσταση και με 
αξιολόγηση των επιπτώσεων σε όλες τις πτυχές και παραμέτρους των περιβαλλοντικών μεταβλητών 

ΑΔΑ: 9ΡΛ74653Π8-96Κ



11

που δύνανται να επηρεαστούν (όπως μορφολογικά χαρακτηριστικά και τοπίο, γεωλογικά και 
τεκτονικά χαρακτηριστικά, κλίμα, ατμοσφαιρικό και ακουστικό περιβάλλον, δονήσεις, φυσικό 
περιβάλλον (χλωρίδα και πανίδα, προστατευόμενες περιοχές), οικιστικό περιβάλλον, 
κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον, πολιτισμική κληρονομιά, υδατικοί πόροι, οδικό δίκτυο και τεχνικές 
υποδομές, στερεά απόβλητα).

Τουναντίον, με τον καθορισμό της λατομικής περιοχής και της επικείμενης αποκατάστασης,  
αποσκοπείται η επαναφορά της φυσιογνωμίας της περιοχής της «Καϊλή» ή «Πετρωτό» σε μια μορφή 
που να βρίσκεται σε πλήρη συμβατότητα με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της ευρύτερης 
περιοχής.

Επιπλέον παράλληλα με την πρόταση του Σχεδίου της παρούσας, δίνονται κατευθύνσεις 
αντιμετώπισης της υποβαθμισμένης, αισθητικά και περιβαλλοντικά, κατάστασης των όμορων 
παλαιών εξορυχθέντων χώρων και αναμένεται ότι, οι προτεινόμενες χρήσεις γης, με την τήρηση των 
όρων και περιορισμών της ΣΜΠΕ και της παρούσας απόφασης, θα συμβάλουν στην αναβάθμιση του 
φυσικού περιβάλλοντος και την βιώσιμη ανάπτυξη του ευρύτερου χώρου.

Συνεπώς, για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης του Σχεδίου δεν επιβάλλονται   
διαφοροποιήσεις στο σχεδιασμό πέραν των εξειδικευμένων όρων / περιορισμών και των 
κατευθύνσεων που τίθενται με την παρούσα απόφαση, κατόπιν αξιολόγησης της ΣΜΠΕ και στάθμισης 
των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης με τους φορείς, τις δημόσιες υπηρεσίες και το ενδιαφερόμενο 
κοινό. 

Ε)  Όροι, περιορισμοί και κατευθύνσεις για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος από 
την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης κατόπιν αξιολόγησης και στάθμισης των 
αποτελεσμάτων της διαβούλευσης που πρέπει να συνοδεύουν την Απόφαση καθορισμού της 
Λατομικής Περιοχής

Για την προστασία και την ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος, ο καθορισμός της εν θέματι 
Λατομικής Περιοχής,  θα πρέπει να συνοδεύεται από τους κάτωθι όρους, τους περιορισμούς και τις 
γενικές κατευθύνσεις : 

1. Στη σχετική απόφαση του καθορισμού της εν λόγω λατομικής περιοχής αδρανών υλικών, θα 
πρέπει να  γίνεται ειδική μνεία για τη πρόνοια του Νόμου για τις χωροθετήσεις λατομικών 
περιοχών σε παραμεθόριες περιοχές του άρθρου 48 του Ν.4512/18 καθώς και για τις ελάχιστα 
επιτρεπόμενες αποστάσεις χωροθέτησης και ασφαλείας του άρθρου 85 του Κανονισμού 
Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Υ.Α.Δ7/Α/οικ. 12050/2223/23.5.2011, Β’ 1227)

2. Κατά το σχεδιασμό των παραγωγικών εξορυκτικών έργων και δραστηριοτήτων που αφορούν 
την υλοποίηση του Σχεδίου, να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

2.1. Η δέουσα εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της περιοχής του Ευρωπαϊκού 
Οικολογικού Δικτύου Natura 2000, εντός της οποία εμπίπτει η εν θέματι λατομική 
περιοχή, δίνοντας προτεραιότητα στους οικοτόπους διατήρησης και στην προστασία και 
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διατήρηση της βιοποικιλότητας, των φυσικών οικοτόπων και της άγριας χλωρίδας και 
πανίδας της περιοχής. 

Μετά τον καθορισμό της εν θέματι λατομικής περιοχής και πριν την εγκατάσταση και 
λειτουργία λατομείου αδρανών υλικών, θα πρέπει να έχει υποβληθεί /αξιολογηθεί 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις τεύχος ειδικής οικολογικής αξιολόγησης (Ε.Ο.Α) του 
άρθρου 10 του Ν.4014/11, για τις περιοχές του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου 
ΝΑΤURA 2000 που εμπίπτει η λατομική περιοχή. 

2.2. Οι κατευθύνσεις, όροι και περιορισμοί των θεσμοθετημένων γενικών και ειδικών 
χωροταξικών σχεδίων, καθώς και η διασφάλιση της συμβατότητας με τα προγράμματα 
και με τα μέτρα προστασίας και διαχείρισης των εκάστοτε εγκεκριμένων Σχεδίων 
Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών και Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας του 
Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης.

2.3. Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη απορροή των επιφανειακών υδάτων, αποκλειομένου 
κάθε μπαζώματος χειμάρρου, ρέματος κ.λπ., ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα 
λιμναζόντων νερών και πλημμυρών. Για αναγκαία έργα διευθετήσεων ή  οριοθετήσεων 
επί υδατορεμάτων, απαιτείται εκτός των άλλων η τήρηση των διατάξεων του Ν. 
4258/2014. 

2.4. Η δέουσα εκτίμηση για τις  αναμενόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις που απορρέουν 
από την ευπάθεια του έργου σε κινδύνους σοβαρών ατυχημάτων ή καταστροφών που 
σχετίζονται με το έργο ευπάθεια των έργων και δραστηριοτήτων στις φυσικές 
καταστροφές. 

2.5. Η τήρηση της διαδικασίας έγκρισης επέμβασης επί εκτάσεων  που διέπονται από τη 
δασική νομοθεσία

2.6. Κατά την παραγωγική διαδικασία, όλες οι εξορυκτικές δραστηριότητες της 
εκμετάλλευσης (πορεία εκμετάλλευσης, μέθοδος εκμετάλλευσης, εξορύξεις, αποθέσεις, 
δρόμοι προσπέλασης, χρήσεις εκρηκτικών υλών κλπ) καθώς και η τήρηση των ορίων 
ασφαλείας και χωροθέτησης, να γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 
Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΦΕΚ 1227/Β/11). 

2.7. Τα παραγόμενα προϊόντα λατομείου να αποτίθενται μόνο εντός των λατομικών χώρων 
σε θέσεις που θα προβλέπονται από τη ΜΠΕ του κάθε επιμέρους λατομικού χώρου. Να 
εξασφαλίζεται επίσης ότι τα αδρανή υλικά ή στείρα υλικά, να μην εναποτίθενται σε 
ρέματα και χείμαρρους, για την εξασφάλιση της ελεύθερης ροής των νερών τους, καθώς 
και σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις πέραν της ζώνης κατάληψης του έργου.

2.8. Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων και 
για την προστασία τους, κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. 

2.9. Να λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την αποφυγή πυρκαγιών. 

2.10. Στην αποκατάσταση, να διασφαλίζεται κατά το δυνατόν η ενσωμάτωση του χώρου με το 
ανάγλυφο και τοπίο, με τρόπο που να το ενσωματώνει αρμονικά στο ευρύτερο φυσικό 
περιβάλλον, στο οποίο είναι ενταγμένος ο λατομικός χώρος.
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2.11. Να προκρίνεται η χρήση πράσινων – εναλλακτικών μορφών ενέργειας και ηλεκτροκίνητα 
οχήματα στο πλαίσιο συμβολής στην επίτευξη των στόχων καταπολέμησης της 
κλιματικής αλλαγής. 

2.12. Ισχύουν οι οικείες διατάξεις του Ν. 3028/2002, όπως εκάστοτε ισχύει, σε περίπτωση 
εντοπισμού αρχαιοτήτων  ή σπηλαίων ή παλαιοντολογικών καταλοίπων τόσο στον 
καθορισμό της λατομικής περιοχής, όσο και για την μετέπειτα περιβαλλοντική 
αδειοδότηση των λατομείων αδρανών υλικών αυτής. 

2.13. Στο σχεδιασμό ανάπτυξης κάθε λατομείου, ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να δοθεί στη 
προστασία των σπηλαίων της ευρύτερης περιοχής. Ειδικότερα για το σπήλαιο «Βούβες» 
της περιοχής :  

  Δε θα γίνεται απόθεση εξορυγμένων υλικών στο πλάτωμα που έχει ανοιχτεί μπροστά 
από την είσοδο του σπηλαίου.

  Η αποκατάσταση του τοπίου στο νότιο τμήμα του λόφου, απέναντι από το σπήλαιο, 
όπου, να υλοποιηθεί χωρίς τη συνέχιση της λατομικής δραστηριότητας και δίχως την 
απόληψη υλικών.  

-Στ) Σύστημα παρακολούθησης των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή 
του σχεδίου 

1. Η παρακολούθηση των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του 
Σχεδίου της παρούσας (για τον καθορισμό της λατομικής περιοχής αδρανών υλικών στο 
Κουφόβουνο) πραγματοποιείται με ευθύνη της Αρχής Σχεδιασμού (Δήμος Διδυμοτείχου), και 
με τη συνεργασία και υποστήριξη της κάθε Υπηρεσίας με αρμοδιότητα παρακολούθησης 
περιβαλλοντικών μέσων και παραμέτρων στον τομέα τους, προκειμένου να ληφθούν τα 
κατάλληλα επανορθωτικά μέτρα. 

2. Το πρόγραμμα παρακολούθησης έχει σκοπό την καταγραφή δεικτών που συνδέονται με τις 
δράσεις του Σχεδίου και αντιπροσωπεύουν ενδεχόμενες περιβαλλοντικές μεταβολές, σχετικά 
με τα όσα πραγματεύεται το Σχέδιο και αναφέρονται στην Σ.Μ.Π.Ε. και ακολουθούν την 
πορεία υλοποίησής του. 

3. Η Αρχή Σχεδιασμού, οφείλουν να λαμβάνουν μέριμνα για τη συστηματική συλλογή και 
επεξεργασία των απαραίτητων στοιχείων που αφορούν τις σημαντικότερες περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις από την εφαρμογή του Σχεδίου, με βάση το λεπτομερές Πρόγραμμα 
Περιβαλλοντικής το συναφές με το προτεινόμενο στη ΣΜΠΕ και  το οποίο θα εξειδικευτεί στις 
προβλεπόμενες Μελέτες Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την κατασκευή και λειτουργία του συνόλου 
των εξορυκτικών έργων / δραστηριοτήτων εντός της Λ.Π. Ως βασικά μεγέθη της 
παρακολούθησης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αντιπροσωπευτικοί περιβαλλοντικοί 
δείκτες και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, να καταγράφονται οι ακόλουθοι δείκτες:

3.1.   Δείκτες πληθυσμού.
Αναφέρονται στον αριθμό των ατόμων που δραστηριοποιούνται ή επισκέπτονται τις  
εγκαταστάσεις, στο μέσο χρόνο παραμονής τους και στις εποχιακές διακυμάνσεις. 
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3.2.   Δείκτες οικολογικής κατάστασης και λειτουργίας.
Αναφέρονται σε χαρακτηριστικά μεγέθη καταστάσεων και λειτουργιών των οικοσυστημάτων 
και των όμορων εκτάσεων, με έμφαση στις ζώνες προστασίας και αποκατάστασης του 
φυσικού τοπίου.
3.3.Δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων.
Αναφέρονται σε παραμέτρους ανάπτυξης / επίδοσης των εργασιών  όπως

 Εκτίμηση-αξιολόγηση των πιθανών μεταβλητών στις περιβαλλοντικές μεταβλητές ως 
συνέπεια του έργου.

 Εκτίμηση-αξιολόγηση της επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων και των 
θεσμοθετημένων ορίων των χαρακτηριστικών ιδιοτήτων των περιβαλλοντικών 
μέσων.

 Εκτίμηση-αξιολόγηση του βαθμού αποτελεσματικότητας των μέτρων πρόληψης και 
προστασίας

 Εξασφάλιση σε επικαιροποιημένα στοιχεία όσον αφορά στην κατάσταση του 
περιβάλλοντος και σε επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση των αρμόδιων 
Υπηρεσιών και του ενδιαφερόμενου κοινού για την κατάσταση του περιβάλλοντος σε 
όλες τις φάσεις του έργου. 

 Εκτίμηση-αξιολόγηση παραμέτρων που αφορούν στις βελτιώσεις που επιφέρει η 
εφαρμογή των όρων της παρούσας εισήγησης και λοιπών περιβαλλοντικών 
πρακτικών στους τομείς της διαχείρισης των αποβλήτων (π.χ. ποσότητες αποβλήτων 
συνολικά, ποσοστό ανακύκλωσης συνολικά και ανά ρεύμα κ.ά.), της διαχείρισης του 
νερού (συνολική κατανάλωση νερού, μεγέθη άρδευσης κ.ά.), των ποιοτικών 
χαρακτηριστικών της κατανάλωσης ενέργειας (ηλεκτρισμός, καύσιμα, ΑΠΕ, κλπ) και  
σε σύγκριση με τυπικούς μέσους όρους.

4. Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα συγκροτούνται 
σε ετήσια έκθεση, στην οποία επίσης θα πραγματοποιείται και αξιολόγησή τους και θα 
διατυπώνονται προτάσεις για τις ενδεχόμενες απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες. 

5. Η δημοσιοποίηση από την Αρχή Σχεδιασμού (Δήμος Διδυμοτείχου), της έκθεσης 
παρακολούθησης να γίνεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου, ενώ ένα αντίγραφο της εν 
λόγω έκθεσης, να είναι διαθέσιμο προς την κάθε αρμόδια Υπηρεσία. Επίσης στην ιστοσελίδα 
να δίδεται η δυνατότητα στο ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του για το 
περιεχόμενη αυτής. 

Ζ) . Λοιπές παρατηρήσεις

1. Η παρούσα απόφαση αφορά την περιβαλλοντική έγκριση του Σχεδίου για τον καθορισμό της 
λατομικής περιοχής Κουφοβούνου, όπως αυτό περιγράφεται στη ΣΜΠΕ που υποβλήθηκε στη 
ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ και οριστικοποιήθηκε, με τους όρους και περιορισμούς που τίθενται στην 
παρούσα, κατόπιν στάθμισης των γνωμοδοτήσεων που προέκυψαν κατά το στάδιο 
διαβούλευσης της μελέτης. 
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2. Η ΣΜΠΕ της  παρούσας αποτελεί  αναπόσπαστο μέρος αυτής, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 
οικ.107017/2006 ΚΥΑ (Β΄ 1225), όπως ισχύει. 

Η προσαρμογή του Σχεδίου για τον καθορισμό της προτεινόμενης λατομικής περιοχής, μετά την 
έγκρισή του σε νεότερα λεπτομερέστερα ή ακριβέστερα δεδομένα που αφορούν την προστασία 
στοιχείων του φυσικού ή ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, είναι δυνατή κατόπιν τήρησης της 
διαδικασίας του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. οικ.107017/2006 ΚΥΑ (Β΄ 1225), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

Οι ειδικότεροι περιβαλλοντικοί όροι και προϋποθέσεις για την προστασία του περιβάλλοντος από 
την κατασκευή και λειτουργία του συνόλου των έργων / δραστηριοτήτων που πρόκειται να 
υλοποιηθούν εντός της προς καθορισμό λατομικής περιοχής, θα καθοριστούν από την αρμόδια 
περιβαλλοντική αρχή κατά την διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης αυτών, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν.4014/2011 όπως εκάστοτε ισχύει.

3. Για την αποκατάσταση – ανάπλαση της όμορης έκτασης, των περίπου 215στρ, όποια πρόταση / 
μέθοδος εγκριθεί, να είναι σε αρμονία και συμβατότητα με την αποκατάσταση  των χώρων 
επέμβασης, όσων λατομείων αδρανών υλικών που θα εγκατασταθούν εντός της εν θέματι 
λατομικής περιοχής

4. H παρούσα απόφαση ισχύει καθόλη τη διάρκεια ισχύος του καθορισμού της λατομικής περιοχής. 
Σε περίπτωση τροποποίησης αυτής, απαιτείται η τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται 
στην οικ.107017/2006 ΚΥΑ (Β΄ 1225), όπως ισχύει.  

5. Η Αρχή Σχεδιασμού προβαίνει σε δημοσιοποίηση της παρούσας απόφασης για την ενημέρωση 
του κοινού, αναρτώντας την απόφαση στην επίσημη ιστοσελίδα της, εντός δέκα ημερών από την 
παραλαβή της (παρ. 11 του άρθρου 7 σε συνδυασμό με την παρ. 9 του άρθρου 5 της ΚΥΑ 
107017/2006, όπως ισχύει). 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
i. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

Διεύθυνση Λατομείων Μαρμάρων & Αδρανών Υλικών
ii. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού.
iii. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

1. Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού  Περιβάλλοντος κ’ Βιοποικιλότητας.
2. ΟΦΥΠΕΚΑ

iv. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΔΑ: 9ΡΛ74653Π8-96Κ



16

      Διεύθυνση Προστασίας Δασών.
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

i. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ii. Διεύθυνση Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων,  dpkar@culture.gr

iii. Διεύθυνση Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, dbmm@culture.gr
3. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

i. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Διεύθυνση Υδάτων Ανατολικής  Μακεδονίας, gdxpp@damt.gov.gr

4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
i. Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, ganap@pamth.gov.gr

ii. Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος κ’ Υποδομών,   
gappy@pamth.gov.gr

mailto:%20%20dpkar@culture.gr
mailto:%20dbmm@culture.gr
mailto:gdxpp@damt.gov.gr
mailto:ganap@pamth.gov.gr
mailto:gappy@pamth.gov.gr
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