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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ 



Τα απόβλητα αυτά,  
εφόσον αλλάξουν οι οικονομικές συνθήκες ή η τεχνολογία στο μέλλον,  

 θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα εν δυνάμει κοίτασμα.  

• Οι μεταλλευτικές και μεταλλουργικές δραστηριότητες συνδέονται, στην 
πλειοψηφία των περιπτώσεων, με τη δημιουργία μεγάλων ποσοτήτων 
αποβλήτων.  

• Τα μεταλλευτικά απόβλητα, συχνά, περιέχουν, σε υψηλές συγκεντρώσεις, 
μέταλλα και στοιχεία που εγκυμονούν περιβαλλοντικούς κινδύνους και, 
συνεπακόλουθα, απαιτείται η εφαρμογή κατάλληλων μέτρων προστασίας της 
δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. 

 

Μεταλλευτικά/μεταλλουργικά απόβλητα 



Η αποκατάσταση των χώρων διάθεσης μεταλλευτικών/μεταλλουργικών 
απορριμμάτων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη δύο συνιστώσες:  
 
o αφενός την εξάλειψη των κινδύνων για το φυσικό και ανθρωπογενές 

περιβάλλον και  
o αφετέρου την αντιμετώπιση των αποβλήτων ως δυνητικό πόρο που, αν 

δεν ληφθούν κατάλληλες αποφάσεις, ενδέχεται να χαθεί για πάντα. 
      

Αποκατάσταση χώρων διάθεσης μεταλλευτικών/ 
μεταλλουργικών απορριμμάτων 



Στόχος: Η εξυγίανση και η επαναχρησιμοποίηση του χώρου απόθεσης 
μεταλλουργικών σκωριών και αποβλήτων που βρίσκεται στη θέση 
«Καβοδόκανος», διατηρώντας τη δυνατότητα μελλοντικής αξιοποίησης των 
αποτιθέμενων υλικών.  

 

 

 

 

Η περίπτωση του Καβοδόκανου 



Τα κρίσιμα ερωτήματα 



Καταγραφή και διερεύνηση του προβλήματος 
Ιστορικά /βιβλιογραφικά δεδομένα 

• Σκωρίες από την τήξη αργυρομολυβδούχων 
μεταλλευμάτων στη νεότερη εποχή.  

• Απόβλητα αμμοβολής με χρήση σκωρίας. 
• Διάσπαρτες σκωρίες και αδρομερή απόβλητα 

εμπλουτισμού/επίπλευσης. 

Αεροφωτογραφία ΓΥΣ 1945 



Καταγραφή και διερεύνηση του προβλήματος 
Χαρτογράφηση του χώρου 

Χωροταξική κατανομή των μεταλλουργικών 
αποβλήτων εντός της περιοχής μελέτης 

Σκωρία μεικτής 
κοκκομετρικής 
διαβάθμισης 

Κύριο σώμα απόθεσης 
μεταλλουργικών αποβλήτων 

Πρανή κύριας 
απόθεσης 

Λεπτομερής σκωρία 

Επιφανειακές κατά 
τόπους αποθέσεις 

Μικρές 
ποσότητες 
αποβλήτων 



Καταγραφή και διερεύνηση του προβλήματος 
Γεωφυσικές διασκοπήσεις 

KAV-RES-2

KAV-RES-3

Γεωηλεκτρικές τομές 



Καταγραφή και διερεύνηση του προβλήματος 
Δειγματοληψία και χημικές αναλύσεις 

α/α As Cd Cu Pb Fe Zn Cr S (%) pH 
1 650 18 77 9768 209600 36090 <0,1 1,2 6,1 

1a 543 15 104 9467 212512 34657 <0,1 1,1 6,0 

2 925 <0,1 1389 11260 141720 42250 32 1,7 6,2 

2a 951 <0,1 1424 10068 167340 44524 27 1,7 6,1 

3 1120 <0,1 3080 15160 150400 54610 <0,1 2,1 6,7 

3a 1008 <0,1 2912 15945 17065 57612 <0,1 1,9 6,5 

5 2042 26,4 726 11305 174000 54460 143 1,8 6,4 

5a 1945 24 615 12398 152340 56712 125 2,3 6,2 

6 80 <0,1 150 3558 86400 25090 154 0,78 6,9 

6a 102 <0,1 145 2987 82123 23456 112 0,63 7,1 

7 547 8 55 4632 15580 3446 24 0,68 7,3 

7a 589 10 72 3987 17235 3558 21 0,57 7,5 

9 2260 12 871 10710 149690 40698 39 1,5 6,2 

9a 2124 15 912 11456 152345 38245 21 1,9 6,4 

10 1096 <0,1 747 18160 163200 24330 23 2,2 6,0 

10a 918 <0,1 815 17234 171234 25786 15 1,8 6,1 

11 288 <0,1 881 10063 126146 45670 <0,1 1,2 6,8 

11a 303 <0,1 956 11005 131987 43874 <0,1 0,23 6,7 

12 1503 43 144 7656 26184 2222 47 0,21 6,2 

12a 589 26,1 122 4398 19854 2419 84 1,7 6,4 

13 6144 101 859 7370 55121 3884 7 1,1 6,0 

Average 1225 14 812 9933 115337 31600 42 1,34 6,5 

Median 925 8 747 10068 141720 36090 23 1,53 6,4 

Max 6144 101 3080 18160 212512 57612 154 2,30 7,5 

Min 80 0 55 2987 15580 2222 0 0,21 6,0 

Καναδικά 

όρια 

12 22 91 600 - 360 - 

 
Παράμετρος 

Ελαφρώς 
ρυπασμένο 
έδαφος 

Ρυπασμένο 
έδαφος 

Έντονα 
ρυπασμένο 
έδαφος 

Ασυνήθιστα 
ρυπασμένο 
έδαφος 

Pb (ppm) 500 - 1000 1000 – 2000 2000 – 1% 1% 
Zn (ppm) 250 – 500  500 - 1000 1000 – 5000  5000 
As (ppm) 30 – 50  50 – 100  100 – 500  500 

 

Κατάταξη των εδαφών σε σχέση με την ποσότητα 
ρύπων (ICRCL, 2001) 



Καταγραφή και διερεύνηση του προβλήματος 
Χαρακτηρισμός αποβλήτων 

• Στην περιοχή ενδιαφέροντος 
επικρατούν σε μεγάλο βαθμό οι 
σκωρίες (αδρομερείς και 
λεπτομερείς).  

• Σε διάφορες θέσεις εμφανίζονται, 
επίσης, απόβλητα κατασκευαστικής 
δραστηριότητας (χώματα, πέτρες, 
μπάζα εκσκαφών κ.λπ.), ενώ σε 
ορισμένες θέσεις εμφανίζονται 
σωροί από υπολείμματα στερεής 
βιομάζας (κλαδέματα, κ.ά.), καθώς 
και ογκώδη οικιακά απορρίμματα. 

Ο συνολικός όγκος των 
μεταλλευτικών αποβλήτων  
είναι της τάξης των 200.000 m3. 



Καταγραφή και διερεύνηση του προβλήματος 
Γεωτεχνικά χαρακτηριστικά του επιχώματος 

• «Μη ελεγχόμενο» επίχωμα (τυχαία 
απόθεση ανομοιογενών υλικών), η 
κλίση του οποίου κατά τόπους 
είναι μεγάλη.  

• Εκτιμάται ότι η εφαρμογή φορτίων 
στην κορυφή του επιχώματος 
μπορεί να οδηγήσει σε διαφορικές 
καθιζήσεις.  

• Στην περιοχή μελέτης θεωρείται 
ασφαλής η εγκατάσταση κτιρίων 
μέχρι κατηγορίας Σ1 . 



Εκτίμηση κινδύνου για τη δημόσια υγεία 
Εκτίμηση κινδύνου για την υγεία των κατοίκων και των δυνητικών επισκεπτών  



Τι είναι όμως κίνδυνος;  

«Kίνδυνος» ή «ρίσκο» (risk) ορίζεται το γινόμενο της πιθανότητας, ή της 
συχνότητας εμφάνισης της βλάβης, επί το μέγεθος των συνεπειών αυτής 
της εμφάνισης (Royal Society 1992).  

Διαχείριση κινδύνου είναι: 

• η εκτίμηση της πιθανότητας και των συνεπειών 

• μια επιστημονική διαδικασία  ζύγισης και 
επιλογής μεταξύ εναλλακτικών, στη βάση της 
πολιτικής, της οικονομίας, της ηθικής και του 
νόμου. 



Ποσοτική αποτίμηση του κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία 

• Ο κίνδυνος εκφράζεται, συνήθως, ως ετήσια πιθανότητα από μια 
συγκεκριμένη αιτία.  

• Η ποσοτική αποτίμηση του κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία 
πραγματοποιείται για τον υπολογισμό του κινδύνου καρκινογενών και μη 
καρκινογενών συνεπειών στον άνθρωπο.  
‒ Ο κίνδυνος καρκινογένεσης (cancer risk) εκφράζει την αύξηση 

πιθανότητας ανάπτυξης καρκίνου, εξαιτίας της έκθεσης ενός ανθρώπου 
ή μιας ομάδας σε έναν ρύπο. Ασφαλές όριο θεωρείται το 10-6. 

‒ Για τον μη καρκινογενή κίνδυνο, τιμές μεγαλύτερες της μονάδας 
εκφράζουν το πόσες φορές μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος για τον 
εκτιθέμενο στο συγκεκριμένο ρύπο πληθυσμό,  για όλες τις υπόλοιπες 
συνέπειες πλην της καρκινογένεσης.  



Τι κίνδυνο αναλαμβάνουμε όταν … 

Δραστηριότητα Κίνδυνος 

Κάπνισμα (θάνατος από καρκίνο) 1,2x10-3 

Πλήρωμα αεροσκάφους 1,2x10-3 

Οδήγηση μοτοσυκλέτας (ΗΠΑ) 2x10-2 

Ανθρακωρύχος (ΗΠΑ) 6,3x10-4 

Αύξηση κατά 1μg/m3 της μέσης 
συγκέντρωσης PM10 στην ατμόσφαιρα  1,8x10-5 

Χαρακτηριστικά επίπεδα κινδύνου (Proske, 2008) 



Εκτίμηση κινδύνου για τη δημόσια υγεία 
Εκτίμηση κινδύνου για την υγεία των κατοίκων και των δυνητικών επισκεπτών  

Κατάποση Εισπνοή Δερματική 
επαφή 

Σύνολο 

Κίνδυνος 
Καρκινογένεσης 

4,82E-03 6,54E-06 6,50E-04 5,48E-03 

Μη καρκινογενετικός 
κίνδυνος Ενηλίκων 

9,19 0,17 1,82 11,18 

Μη καρκινογενετικός 
κίνδυνος Παιδιών 

98,03 0,17 10,89 109,09 

Κατάποση Εισπνοή Δερματική 
επαφή 

Σύνολο 

Κίνδυνος 
Καρκινογένεσης 

1,03E-03 5,84E-08 1,39E-04 1,17E-03 

Μη καρκινογενετικός 
κίνδυνος Ενηλίκων 

1,97 0,00 0,39 2,36 

Μη καρκινογενετικός 
κίνδυνος Παιδιών 

21,01 0,00 2,32 23,33 

Κάτοικοι Επισκέπτες 



Πώς αποφασίσαμε να διαχειριστούμε τον κίνδυνο: 



Αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων 
Διαμόρφωση εναλλακτικών σεναρίων 

• Εναλλακτικό σενάριο 1: Καμία επέμβαση στο χώρο (Μηδενική λύση) 

• Εναλλακτικό σενάριο 2: Εφαρμογή τεχνικής κάλυψης των μεταλλουργικών 
αποβλήτων 

• Εναλλακτικό σενάριο 3: Εφαρμογή τεχνικής απομόνωσης των μεταλλουργικών 
αποβλήτων (Χ.Υ.Τ.Ρ.Ε.) 



Αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων 

Σύμφωνα με το εναλλακτικό σενάριο 1 δεν πραγματοποιείται καμία εργασία για την 
εξυγίανση του χώρου και  η περιοχή μελέτης παραμένει ως έχει, δεν αντιμετωπίζεται 
το περιβαλλοντικό πρόβλημα και, συνεπώς, ούτε ο κίνδυνος για τους κατοίκους και 
για τους επισκέπτες της περιοχής.  
 
Όμως:  
 
• Ο κίνδυνος από τις αποθέσεις είναι υπαρκτός και σημαντικός τόσο για τους 

κατοίκους της εγγύς περιοχής όσο και για τους εν δυνάμει επισκέπτες στο χώρο.  
 

• Τα αποδεκτά όρια κινδύνου παραβιάζονται σε όλες τις περιπτώσεις, πλην αυτής της 
εισπνοής, τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες, και ιδίως για τα 
παιδιά. Ο κίνδυνος αυτός είναι συστηματικός και πρέπει να αντιμετωπισθεί.  

 
Στη βάση αυτή το σενάριο της μηδενικής λύσης δεν θεωρήθηκε αποδεκτό και δεν 
εξετάσθηκε περαιτέρω.  
 

Εναλλακτικό σενάριο 1: Καμία επέμβαση στο χώρο (Μηδενική λύση) 

Διαμόρφωση εναλλακτικών σεναρίων 



Αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων 

Σύμφωνα με το εναλλακτικό σενάριο 2, για την εξυγίανση της περιοχής μελέτης 
εφαρμόζεται η τεχνική κάλυψης, με χρήση πολυστρωματικής στρώσης 
στεγανοποίησης και αποστράγγισης στην επιφάνεια των αποθέσεων. 

Πλατείες Πρανή 

Εναλλακτικό σενάριο 2: Εφαρμογή τεχνικής κάλυψης 

Διαμόρφωση εναλλακτικών σεναρίων 



Αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων 

Το εναλλακτικό σενάριο 3 αφορά στην πλήρη στην πλήρη απομόνωση των 
αποτιθέμενων αποβλήτων με τη δημιουργία ενός Χώρου Υγειονομικής Ταφής 
Ρυπασμένων Εδαφών (ΧΥΤΡΕ).  

Εναλλακτικό σενάριο 3: Εφαρμογή τεχνικής απομόνωσης 

Με την τεχνική αυτή το ρυπασμένο 
υλικό αρχικά απομακρύνεται και 
ακολούθως απομονώνεται πλήρως 
σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο με 
χρήση πολυστρωματικής στρώσης 
στεγανοποίησης και αποστράγγισης, 
τόσο στο δάπεδο του χώρου όσο και 
στην επιφάνειά του.  

Διαμόρφωση εναλλακτικών σεναρίων 



Αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων 
Επιλογή τεχνικής εξυγίανσης 

 
Εναλλακτικό σενάριο 2 

 
Εναλλακτικό  σενάριο 3 

Προστασία δημόσιας υγείας + + 

Προστασία οικοσυστήματος - + 

Κόστος + - 

Χρόνος υλοποίησης + - 

Τεχνική εφικτότητα + - 

Επιπτώσεις κατά την κατασκευή + - 
+: πλεονεκτεί  -: μειονεκτεί (συγκριτικά) 

• H  λύση της εφαρμογής της τεχνικής κάλυψης (εναλλακτικό σενάριο 2) αποτελεί 
την πλέον ενδεδειγμένη λύση στην υπό εξέταση περίπτωση.  
 

• Το κόστος των εργασιών εξυγίανσης εκτιμάται σε 1.540.000 € πλέον ΦΠΑ.  
 



Προτεινόμενη τελική διαμόρφωση του χώρου 

Θέα στην ευρύτερη περιοχή 

Πεδίο 
ορατότητας της 
προτεινόμενης 
διαμόρφωσης 

σε ακτίνα 8 Km 

Θέαση της ευρύτερης περιοχής από την 
περιοχή μελέτης  Β 

Διαμόρφωση αναγλύφου 



Ανάπλαση του χώρου 



Ανάπλαση του χώρου 
Διαδρομές -Θεάσεις 

Διαδρομές 

Θεάσεις 



Ανάπλαση του χώρου 
Χρήσεις γης 

Χώροι 
παιχνιδιού 

Χώρος Skate 
Χώρος 

αναψυκτηρίου 



Συμπεράσματα 

• Στην περιοχή του Καβοδόκανου συγκεντρώνεται ένας μεγάλος όγκος «ιστορικών» 
απορριμμάτων της μεταλλευτικής/ μεταλλουργικής δραστηριότητας, με κυρίως 
σκωρίες από την τήξη αργυρομολυβδούχων μεταλλευμάτων . 
 

• Ο κίνδυνος από τις αποθέσεις είναι υπαρκτός και σημαντικός τόσο για τους 
κατοίκους της εγγύς περιοχής όσο και για τους εν δυνάμει επισκέπτες στο χώρο. Ο 
κίνδυνος αυτός είναι συστηματικός και πρέπει να αντιμετωπισθεί. 
 

• Η λύση της εφαρμογής της τεχνικής κάλυψης των αποβλήτων αντιμετωπίζει 
αποτελεσματικά τον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και το οικοσύστημα.  
 

• Η αποκατάσταση του χώρου ολοκληρώνεται με την αρχιτεκτονική ανάπλαση της 
επιφανειακής έκτασης και την εγκατάσταση νέων, ήπιων, χρήσεων γης, οι οποίες θα 
προσελκύσουν πολίτες κάθε ηλικίας.  
 

• Ταυτόχρονα διατηρείται η δυνατότητα μελλοντικής αξιοποίησης των αποτιθέμενων 
υλικών, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν.  
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