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Περίληψη 

Η ανάκτηση, ο τοπιακός επαναπροσδιορισμός και η παραγωγική επανένταξη τοπίων 

πρώην ορυχείων είναι μια σύνθετη, πολύχρονη διαδικασία με στόχο η τοπική κοινωνία 

να έρθει πιο κοντά στα τοπία που έχουν προκύψει από την εξορυκτική δραστηριότητα. 

Η διαδικασία αποκατάστασης αποτελεί για την τοπική κοινωνία και μια διαδικασία 

μετάβασης στη μετα-λιγνιτική εποχή. Η διαχείριση των προς αποκατάσταση περιοχών 

αποτελεί κρίσιμο παράγοντα της αναπτυξιακής προσπάθειας στην μετα-λιγνιτική 

εποχή. Στόχος είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος παρέμβασης το 

οποίο με τη σταδιακή παύση της παραγωγής λιγνίτη στην περιοχή τα επόμενα χρόνια 

θα μπορεί να επαναλαμβάνεται σε μελλοντικές περιοχές αποκατάστασης ως ένα 

δυναμικό κύτταρο. Μια παρέμβαση μεγάλης κλίμακας επαναπροσδιορισμού του 

τοπίου, της μακρόχρονης εξέλιξης της παραγωγικής ανασυγκρότησης αλλά και της 

οικολογικής αποκατάστασης της περιοχής. Το παρόν πόνημα ενσωματώνει τα 

αναπτυξιακά, παραγωγικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά αυτής της προσπάθειας 

ανάδυσης της νέας ταυτότητας για την ευρύτερη λεκάνη εξόρυξης. Οι 5 άξονες 

παρέμβασης, στο φυσικό, υδάτινο, ενεργειακό, αγροδιατροφικό και ανθρωπογενές 

σύστημα της περιοχής, εντάσσουν τις προτεινόμενες δραστηριότητες στο υφιστάμενο 

πλέγμα της λεκάνης του νομού Κοζάνης. Η δημιουργία ενός μείγματος παραγωγικών 

δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τομέα και της παραγωγής ενέργειας, ενισχύει τα 

πλεονεκτήματα και την παραγωγική εξειδίκευση της περιοχής, προσφέροντας την 

προστιθέμενη αξία μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης από ένα ισχυρό πλέγμα φορέων. 

Ταυτόχρονα προωθείται ένα ενεργειακό πολυδιάστατο μείγμα με υποδομές παραγωγής 

και αποταμίευσης ενέργειας που στοχεύει τόσο στην αποκέντρωση και αυτονομία των 

συστημάτων, όσο και στην ενεργοποίηση της ευρύτερης περιοχής στην διαχείριση των 

αγροτικών υπολειμμάτων. Η μετάβαση σε ένα μετα-λιγνιτικό τοπίο το οποίο θα 

συμπεριλαμβάνει τόσο την νέα παραγωγική βάση όσο και τα ίχνη της βιομηχανικής / 

λιγνιτικής «μνήμης» της περιοχής δρώντας ως μια μεταβατική ταυτότητα στη σύνθεση 

ενός τοπίου υβριδικού μεταξύ του φυσικού και του ανθρωπογενούς. Η νέα τοπολογία 

αποσκοπεί στη δημιουργία νέων οικοσυστημάτων αποκαθιστώντας την ποιότητα των 

αλλοιωμένων φυσικών πόρων (έδαφος, νερό), βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των 

ανθρώπινων κοινοτήτων αλλά και των υπόλοιπων οικοσυστημάτων της περιοχής.  
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Abstract 

Land reclamation and redevelopment is a complex and long-term process aiming at 

bringing local communities closer to the landscapes shaped by former mining activities. 

Furthermore, the reclamation process constitutes a transition to the post -lignite era for 

the local communities. The management of the areas to be restored is a crucial factor 

towards this developmental effort of the post-lignite era. The main goal is to develop 

an integrated system which could be replicated in future areas/cells of reclamation after 

the gradual completion and phasing out of the mining activity in the whole basin. A 

large-scale landscape redevelopment that combines the long-term productive 

reconstruction and the ecological rehabilitation of the area. The Proposal integrates the 

development, productive and social features of this effort trying to contribute to the 

creation of the new identity for the wider mining basin. The 5 axes of intervention 

(Natural, water, energy, agri-food and human system of the region) incorporate the 

proposed activities in the existing development profile of the basin of Kozani. The 

proposal for allocation of productive activities in the primary sector of economy as well 

as the energy production from RES enhance the region’s advantages and production 

expertise, providing the added value of an integrated management by a strong network 

of Operators. At the same time, the energy system promoted is aiming both at the 

decentralization and autonomy of these systems as well at the activation of the wider 

area for the management of agricultural residues. The transition to a post-lignite 

landscape will include both the new development profile as well as maintaining the 

industrial / mining “memory” of the area, acting as a transitional identity in the 

synthesis of a new hybrid landscape. The new topology aims to create new ecosystems 

by restoring the quality of altered natural resources (soil, water), improving the quality 

of life of human communities and the conditions of the rest of the ecosystems in the 

area.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

«Ορυχείο ονομάζεται ο τόπος επιφανειακός ή εσωτερικός στη Γη από τον οποίο 

εξάγονται χρήσιμα ορυκτά. Όταν τα εξορυσσόμενα υλικά είναι μέταλλα τότε ο τόπος 

αυτός λέγεται Μεταλλείο, αν πρόκειται για οικοδομικά υλικά λέγεται Λατομείο. Τα 

λατομεία προ υπήρξαν των μεταλλείων. Ο όρος μεταλλεία (η), (θηλυκού γένους), 

χρησιμοποιείται ειδικότερα με τη σημασία της αναζήτησης μετάλλων, την ανόρυξη της 

γης και κατ’ επέκταση την εκμετάλλευση μεταλλείου ή ορυχείου, ως συνώνυμο της 

μεταλλευτικής δραστηριότητας κυρίως στην νομική ορολογία. Πάντως, σύμφωνα με 

τον Λατίνο φυσιοδίφη και ιστοριογράφο Πλίνιο τον Πρεσβύτερο, η 

λέξη μέταλλο επινοήθηκε από τους αρχαίους Έλληνες οι οποίοι παρατήρησαν ότι οι 

μεταλλοφόρες φλέβες που έβρισκαν ήταν κοντά η μία στην άλλη (μετ' ἄλλης).  

Από την αρχαιότητα οι άνθρωποι ανέσκαπταν τη γη για την εξόρυξη ιδιαίτερα 

χρήσιμων υλικών, η δε προσπάθειά τους εκείνη άρχισε να γίνεται εντονότερη με την 

ανακάλυψη των μετάλλων κι΄ έπειτα. Σήμερα που η ένταση αυτή βρίσκεται στο 

μέγιστο βαθμό οι τόποι αυτοί λαμβάνουν πρόσθετη ονομασία και από το είδος του 

εξορυσσόμενου υλικού π. χ. σμυριδωρυχεία, λιγνιτωρυχεία, χρυσορυχεία, 

αλατωρυχεία κ.λπ.  

Τα ορυχεία γενικά λόγω της μεγάλης σπουδαιότητας που κατέχουν στις εθνικές 

οικονομίες των χωρών διέπονται συνήθως από ιδιαίτερες νομοθεσίες τους 

καλούμενους Μεταλλευτικούς Κώδικες, ή Νόμους που εκφεύγουν των συνήθων 

διατάξεων ιδιοκτησίας, εκμετάλλευσης και διάθεσης προϊόντων. »(https://el. 

wikipedia. 

org/wiki/%CE%9F%CF%81%CF%85%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF) 

Η παρούσα μελέτη θα ασχοληθεί με τα ορυχεία και πιο συγκεκριμένα τα λιγνιτωρυχεία. 

Η διάκριση των λιγνιτωρυχείων γίνεται σε αυτή των ορυχείων ανοιχτού τύπου, δηλαδή 

των επιφανειακών που η εξόρυξη γίνεται με εκσκαφή ανοιχτού εδάφους και 

δημιουργία τεράστιων λεκανών εξόρυξης, και σε αυτά του κλειστού τύπου που 

βρίσκονται εσωτερικά του εδάφους με τη μορφή στοών. Τα λιγνιτωρυχεία της 

ελληνικής επικράτειας είναι όλα ανοιχτού τύπου.  

 Ο λιγνίτης αποτελεί ένα καύσιμο στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα καθώς μέχρι 

σήμερα από την καύση του παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα που τροφοδοτεί όλη τη χώρα. 

Είναι ένα σχετικά φτηνό στην εξόρυξη, εγχώριο προϊόν που είναι ικανό να παρέχει 

στην Ελλάδα ενεργειακή αυτονομία, που είναι υψίστης στρατηγικής σημασίας, για 

αυτό και η εξόρυξή του αποτελούσε ως σήμερα μονόδρομο. Τα τελευταία χρόνια 

βέβαια, με την επιβολή αυστηρότερων νομοθετικών πλαισίων για την προστασία του 

περιβάλλοντος και την επιβολή υψηλών οικονομικών κυρώσεων για τις εκπομπές 

ρύπων η ελληνική ενεργειακή πολιτική τείνει να αλλάξει και να στραφεί κατά βάση 

στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά).  

Η εξόρυξη του λιγνίτη επιφέρει πληθώρα περιβαλλοντικών προβλημάτων, τόσο κατά 

τη διάρκεια της εξόρυξης, όσο και μετά το πέρας των εργασιών και το κλείσιμο του 

ορυχείου. Κατά τη διάρκεια της εξόρυξης τα προβλήματα της σκόνης, της 

ηχορύπανσης και της ρύπανσης και αποστράγγισης του υδροφόρου ορίζοντα 

κυριαρχούν, ενώ μετά το κλείσιμό τους στο προσκήνιο έρχονται τα προβλήματα της 

διάβρωσης των εδαφών, της οπτικής όχλησης και της όξινης αποστράγγισης που θα 

αναλυθούν εκτενέστερα στη συνέχεια. Η ανάγκη ανάπλασης του περιβάλλοντος μετά 

το πέρας των εξορυκτικών δραστηριοτήτων είναι επιτακτική καθώς η εγκατάλειψη 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CF%85%CE%BA%CF%84%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CF%85%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CF%85%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CF%85%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF
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ενός ανενεργού ορυχείου θα δημιουργήσει ρύπανση υδάτων, διάβρωση εδαφών και 

ερημοποίηση.  

 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανάλυση των εξορυκτικών δραστηριοτήτων στην 

περιοχή της Κοζάνης, ο εντοπισμός των προβλημάτων και ο σχεδιασμός μιας 

ολοκληρωμένης πρότασης ανάπλασης που όχι μόνο θα καταστήσει τον χώρο των 

πρώην λιγνιτωρυχείων ασφαλή για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, αλλά θα τον 

επαναφέρει όσο το δυνατόν πιο κοντά στην κατάσταση που βρισκόταν την περίοδο 

πριν την λιγνιτική εξόρυξη.  
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2. ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

2.1 Διαδικασία διάνοιξης λιγνιτωρυχείου ανοιχτού τύπου 
Στη διαδικασία εκμετάλλευσης ενός λιγνιτικού κοιτάσματος στα λιγνιτωρυχεία 

ανοιχτού τύπου, εμπεριέχεται η εξόρυξη, η μεταφορά καθώς επίσης και η απόθεση  

υλικών (τόσο του λιγνίτη όσο και των αγόνων). Η εφαρμοζόμενη μέθοδος ονομάζεται 

κλειστή επιφανειακή, και συγκεκριμένα μέθοδος ορθών βαθμίδων και ο βασικός 

χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός, εμπεριέχει ηλεκτροκίνητους καδοφόρους εκσκαφείς 

(εικόνα 2), ταινιόδρομους που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά υλικών (εικόνα 1) 

και αποθέτες που χρησιμεύουν και αυτοί για τον ίδιο λόγο (εικόνα 3). Η εξόρυξη 

γίνεται εκλεκτικά γιατί τα κοιτάσματα εναλλάσσονται με στρώματα στείρων υλικών 

και λιγνίτη με πάχος στρώματος και βάθος που ποικίλει. Σπάνια γίνεται εξόρυξη 

γεωλογικού λιγνίτη, δηλαδή λιγνίτη στον οποίο δεν περιέχονται στείρα. Στους 

λικνιστικούς όγκους που εξορύσσονται είναι σημαντικό να πληρούνται οι τεχνικές και 

οι ποιοτικές προδιαγραφές που έχουν θεσπιστεί. Παραδειγματικά, παρατίθεται ότι το 

ποσοστό της τέφρας επι ξηρού πρέπει να ανέρχεται μέχρι  30 τοις εκατό και  πρέπει να 

μη γίνονται εξορύξεις στρώσεων αγόνων των οποίων το πάχος  ξεπερνά τα 20 εκατοστά 

(ΔΕΗ Α. Ε.2010). Ο λιγνίτης της εξόρυξης μεταφέρεται στις αυλές των 

Ατμοηλεκτρικών Σταθμών (ΑΗΣ)ώστε εκεί να γίνει η καύση του. Στα άγονα υλικά 

γίνεται μεταφορά και απόθεση κατά βάση σε περιοχές που έχει ολοκληρωθεί 

προηγουμένως η εξορυκτική διαδικασία (εσωτερική απόθεση), στοχεύοντας στο ότι 

όταν επέλθει το τέλος των δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης των λιγνιτικών 

κοιτασμάτων η  τοπιογραφική αλλίωση της περιοχής εξόρυξης να είναι η μικρότερη 

δυνατή ( ΔΕΗ 2007 ). Για να πραγματοποιηθεί η επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού 

για τις επιφανειακές εκμεταλλεύσεις γίνεται έλεγχος της εξορυσιμότητας  τόσο των 

πετρωμάτων όσο και των συνθηκών του ορυχείου. Πιο συγκεκριμένα για να 

εξορυχθούν τα πετρώματα χρησιμοποιούνται διάφορα μηχανήματα εξόρυξης που 

καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τόσο απλών όπως η σφύρα-κοπίδι, όσο και σύνθετων 

μεγάλου μεγέθους όπως ο καδοφόρος εκσκαφέας μηχανημάτων. Οι καδοφόροι 

εκσκαφείς είναι δαιδαλώδη μηχανήματα που έχει στην κατοχή της η επιχείρηση και 

αγοράστηκαν από τις εταιρίες KRUPP / SIEMENS. Η διάμετρος των κάδων τους είναι 

από 5, 4, έως 7, 5 μέτρα, ενώ η θεωρητική απόδοση τους είναι από 1.800 έως 4.500 m3 

/ h (ΔΕΗ, 2010).  

Η μεθόδου επιφανειακής εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων εφαρμόζοντας τη συνεχή 

εκσκαφή, τη μεταφορά και την απόθεση με το σύστημα των πολλαπλών βαθμίδων, έχει 

επιτυχή εφαρμογή εδώ και 50 έτη και πλέον στη λειτουργία των ορυχείων της περιοχής 

που εξετάζεται. Η συγκεκριμένη μέθοδος βρίσκει επίσης συστηματική εφαρμογή, σε 

μεγάλη κλίμακα στη Γερμανία, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες 

εξορύσσεται λιγνίτης. Αυτή η τακτική εκμετάλλευσης βρίσκει εφαρμογή σε 

επιφανειακές εκμεταλλεύσεις πολυστρωματικών κοιτασμάτων με μεγάλη εξάπλωση 

στο οριζόντιο επίπεδο και μεγάλο πάχος κοιτάσματος που καλύπτεται από νεότερους 

γεωλογικά υπερκείμενους σχηματισμούς, με επίσης μεγάλο πάχου, και ταυτόχρονα, 

αυτοί οι σχηματισμοί συνδέονται χαλαρά μεταξύ τους, για να μπορεί να επιτευχθεί  

εξόρυξή αυτών με μηχανικά μέσα (εκσκαφείς κυρίως καδοφόρους με συνεχή 

λειτουργία ) και να μεταφέρονταν με  τη βοήθεια ταινιοδρόμων. Σε αυτές τις 
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περιπτώσεις τα άγονα υπερκείμενα υλικά καθώς επίσης  και τα ενδιάμεσα προοθούνται 

και εγκαθίστανται τόσο σε χώρους εξωτερικούς (εξωτερική απόθεση) κατά την 

περίοδο της αρχικής λειτουργείας του ορυχείου, όσο και στον κενό χώρο του 

εξοφλημένου ορυχείου (εσωτερική απόθεση αγόνων σε κοιλότητες, όταν έχει 

δημιουργηθεί επαρκής χώρος για την υποδοχή τους). Η διεργασία της απόθεσης 

αγόνων γίνεται με τη βοήθεια κατάλληλου σχεδιασμού των αποθετών , που να 

ακολουθεί αρμονικά  το τοπογραφικό ανάγλυφο της ευρύτερης περιοχής. Στην αρχή, 

της απόθεσης των αγόνων σε περιοχές που δεν ανήκουν σε τοποθεσίες του ορυχείου, 

διαλέγουμε χώρους με κενές λεκάνες (κοιλότητες) από άλλα ανενεργά ορυχεία ή άλλες 

περιοχές που να είναι κατάλληλες, ενώ έπειτα, με τη δημιουργία κενού χώρου εντός 

του ορυχείου, η απόθεση γίνεται στο εσωτερικό του, με στόχο η απόσταση μεταξύ της 

εκσκαφής και των αποθέσεων να είναι όσο μικρότερη γίνεται (εικόνα 4). Η απόθεση 

των αγόνων στο εσωτερικό των ενεργών εκσκαφών του ορυχείου γίνεται για λόγους 

ευστάθειας των πρανών, αλλά και για λόγους κατάλληλης περιβαλλοντικής 

αποκατάστασης ταυτόχρονα με την εξέλιξη των δραστηριοτήτω εκμετάλλευσης. Τα 

χαρακτηριστικά της μεθόδου εκμετάλλευσης που είναι κύρια και βασικά είναι τα 

ακόλουθα:  

1. Η απόληψη του κοιτάσματος να γίνεται εκλεκτικά  

2. Η συνεχόμενη ροή των υλικών της εξόρυξης.  

 

 
Εικόνα 1 ταινιόδρομος μεταφοράς τ/δ2 (πηγή: http://seen-erga. blogspot. com/) 



 

11 
 

 
Εικόνα 2 καδοφόρος εκσκαφέας Ε2 κυρίου πεδίου (πηγή : http://industrealist. gr/) 

 
Εικόνα 3 αποθέτης Α2 κυρίου πεδίου (πηγή: http://industrealist. gr/) 
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Εικόνα 4 στάδια εξέλιξης της εκμετάλλευσης ορυχείου πηγή :μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ΔΕΗ 2010 

 

2.2 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εξορυκτικής διαδικασίας 
 

Η εξορυκτική διαδικασία του λιγνίτη επιφέρει σειρά επιπτώσεων στο περιβάλλον και 

τον άνθρωπο τόσο κατά τη διάρκειά της όσο και μετά το πέρας της. Οι επιπτώσεις 

αυτές εκτιμώνται τόσο μεμονωμένα όσο και αθροιστικά, συμπεριλαμβάνοντας τις 

δυνητικές επιπτώσεις στη ποιότητα περιβάλλοντος, τα οικοσυστήματα, τη χλωρίδα και 

την πανίδα, τα ποιοτικά και ποσοτικά υδατικά χαρακτηριστικά, την ατμοσφαιρική 

ρύπανση, την αισθητική του τοπίου, τις χρήσεις γης, τα κοινωνικοοικονομικά μεγέθη 

(πληθυσμός, απασχόληση κ.ά.), κ.λ.π. Οι επιπτώσεις που εκτιμώνται, 

διαφοροποιούνται ανάλογα µε το αν επιδρούν στο φυσικό ή το ανθρωπογενές 

περιβάλλον. Η αναλυτική κατηγοριοποίηση τους έχει ως εξής:  

Φυσικό περιβάλλον: 

• Επιπτώσεις στα μικροκλιµατικά χαρακτηριστικά.  

• Επιπτώσεις στα γεωλογικά και γεωτεχνικά χαρακτηριστικά.  

• Επιπτώσεις στα εδαφικά χαρακτηριστικά.  
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• Επιπτώσεις στους υδατικούς πόρους.  

• Επιπτώσεις στα οικοσυστήματα, τη χλωρίδα και την πανίδα.  

• Επιπτώσεις στα τυπολογικά χαρακτηριστικά και οπτική όχληση.  

• Επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον.  

• Επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον.  

• Εξάντληση ενός φυσικού πόρου σε τοπική κλίμακα.  

 

Ανθρωπογενές περιβάλλον:  

• Επιπτώσεις στον τομέα απασχόλησης.  

• Επιπτώσεις στους τομείς παραγωγής.  

• Επιπτώσεις τόσο στην εθνική όσο και στην τοπική οικονομία.  

• Επιπτώσεις στις τεχνικές και κοινωνικές υποδομές.  

• Επιπτώσεις στις χρήσεις γης.  

• Επιπτώσεις στο χωροταξικό σχεδιασμό.  

• Επιπτώσεις στο πολιτιστικό και ιστορικό περιβάλλον.  

 

Στην παρούσα εργασία θα μελετηθεί η αποκατάσταση των περιβαλλοντικών 

οικοσυστημάτων μετά το πέρας των εξορυκτικών δραστηριοτήτων και όσο το δυνατόν 

επαναφορά του στην προ εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων κατάστασή του.  

 

2.3 Όξινη αποστράγγιση των πετρωμάτων και του άνθρακα των 

ορυχείων (Acid Mine Drainage) 
Η οξείδωση του πυριτίου (θειούχου σιδήρου) που αποκαλύπτεται κατά τη διάρκεια της 

εξόρυξης άνθρακα οδηγεί σε όξινη αποστράγγιση πετρωμάτων (ARD) ή όξινη 

αποστράγγιση ορυχείων (AMD). Τα ορυκτά που φέρουν θείο συνδέονται συνήθως με 

τις ίνες άνθρακα και διαλύονται στο νερό του ορυχείου. Μόλις το νερό των ορυχείων 

φτάσει στην επιφάνεια έρχεται σε επαφή με τον ατμοσφαιρικό αέρα και σε αυτές τις 

συνθήκες ο σίδηρος μεταβάλλεται από σιδηρούχα σε φεριτική κατάσταση. Αυτό 

προκαλεί μικρά σωματίδια σιδήρου (υδροξείδιο του σιδήρου) για να σχηματίσουν 

διάλυμα, που είναι γνωστό ως ώχρα. Αυτό δίνει στο νερό ένα πορτοκαλί / καφέ χρώμα. 

Σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, ορισμένα από τα ανθρακωρυχεία περιέχουν μια 

σημαντική ποσότητα ασβεστόλιθου που εξουδετερώνει μεγάλο μέρος αυτής της 

οξύτητας, και ως εκ τούτου ο όρος "νερό ορυχείου "είναι πιο κατάλληλο από τον όρο 

" όξινη αποστράγγιση " σε αυτές τις περιπτώσεις. Ωστόσο, στις περισσότερες 

περιπτώσεις, η προστιθέμενη οξύτητα που προκαλείται από την οξείδωση του πυριτίου 

προκαλεί σημαντική όξυνση των επιφανειακών υδάτων. Τα νερά που έχουν υποστεί 
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όξινη αποστράγγιση φαίνονται καλύτερα στην παρακάτω χαρακτηριστική εικόνα 

(εικόνα 5).  

 

Εικόνα 5 όξινη αποστράγγιση (πηγή : USA EPA 2012) 

Οι χημικές εξισώσεις αυτής της διεργασίας μπορούν να συνοψιστούν στις ακόλουθες 

(Bulusu et al., 2005):  

FeS2 + 7 ⁄2 O2 + H2O ➝ Fe2
+ + 2SO4 

2- + 2H+ (1)  

Fe2+ + 1 ⁄4 O2 + H+ ➝ Fe3+ + 1 ⁄2 H2O (2)  

Fe3
+ + 3 H2O ➝ Fe(OH)3 + 3H+ (3)  

FeS2 + 14 Fe3+ + 8 H2O ➝ 15Fe2+ + 2SO4 
2- + 16 H+ (4) 

 

Το νερό και ο αέρας (Ο2) είναι εγγενείς στη διάσπαση του σιδηροπυρίτη σε θειικό οξύ 

(εξίσωση l) 

και ελεύθερα ιόντα σιδήρου (σιδήρου) τα οποία στη συνέχεια οξειδώνονται σε ιόντα 

σιδήρου (εξίσωση 2). Η αντίδραση στο (2) εξαρτάται από το pH και είναι σχετικά αργή. 

Ωστόσο, η παρουσία βακτηρίων (Thiobacillus ferrooxidans) μπορεί να 

επιταχύνετε τον ρυθμό αντίδρασης κατά ένα εκατομμύριο. Η εξίσωση 3 απελευθερώνει 

την οξύτητα η οποία στη συνέχεια επιταχύνει την αντίδραση 4.  

Όπου υπάρχει όξινη αποστράγγιση των πετρωμάτων, οι αντιδράσεις με τα πετρώματα 

αυτά έχουν ως αποτέλεσμα ένα διάλυμα το οποίο είναι χαμηλό σε pH (όξινο) και 

συμπυκνωμένο με βαρέα μέταλλα και άλλα τοξικά στοιχεία. Η όξινη αυτή 
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αποστράγγιση μπορεί να είναι σοβαρά επιζήμια αν δεν ελέγχεται. Εκτός από το χαμηλό 

ρΗ (<3-4), αυτή η διεργασία συνδέεται επίσης με υψηλό δυναμικό οξειδοαναγωγής, 

υψηλότερη ηλεκτρική αγωγιμότητα (λόγω υψηλότερων συγκεντρώσεων άλατος, 

ιδιαίτερα θειικού άλατος), αυξημένο σίδηρο και συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων και 

επιδείνωση της ποιότητας του νερού λόγω της πτώσης σιδήρου και άλλων 

μεταλλοειδών σωματίδια (Willscher et al., 2010). Στην έρευνα των Bian et al., (2010) 

αναφέρεται ότι πάνω από 1,1 εκατομμύρια επιφανειακά στρέμματα (περίπου 4450 χλμ. 

) εγκαταλελειμμένων ανθρακωρυχείων και πάνω από 9000 μίλια ρευμάτων ρυπασμένα 

έχουν καταγραφεί από ρύπανση όξινης αποστράγγισης στις ΗΠΑ, 

συμπεριλαμβανομένων των ρευμάτων. Στο σύγγραμμα Bulusu et al., (2005) 

σημειώνουν ότι τα προβλήματα όξινης αποστράγγισης λιγνιτωρυχείων ξεκίνησε στο 

Μέριλαντ με την πρώτη εξόρυξη στη δεκαετία του 1800, όταν η όξινη αποστράγγιση 

από τα ορυχεία διέρρευσε στο τοπικό δίκτυο. Αν και μόνο περίπου 50 ορυχεία στο 

Μέριλαντ είναι τώρα ενεργά (από συνολικά 450), τα 150 εξακολουθούν να επιφέρουν 

όξινες αποστραγγίσεις.  

Η εξόρυξη λιθάνθρακα πραγματοποιείται στην περιοχή Zwickau της Γερμανίας από το 

1348 και, λόγω έλλειψης μέριμνας σε αυτές τις περιοχές, η όξινη αποστράγγιση είναι 

ένα σημαντικό ζήτημα. Ο παρακείμενος κολπίσκος στην περιοχή εξόρυξης που έκλεισε 

πριν από 50-60 χρόνια (Zwickauer Mulde) έχει μολυνθεί και, ως εκ τούτου, μολύνει 

τον ποταμός Έλβα που βρίσκεται κοντά. Η όξινη αποστράγγιση έχει προκαλέσει 

εμπλουτισμό των υδάτων και του υδροφόρου ορίζοντα με Mn, Co, Ni, Zn, As και Cd 

και η ρύπανση αυτή ανέρχεται σε μερικά έως και αρκετά mg / L βαρέων μετάλλων.  

Τα κύρια επιζήμια συστατικά της όξινης αποστράγγισης από τα λιγνιτωρυχεία και οι 

ζημιές που προκλήθηκαν αναφέρονται ότι είναι (Bian et al., 2010) τα παρακάτω: 

• pΗ 

• θερμοκρασία 

• περιεκτικότητα σε οξυγόνο στην υγρή φάση 

• βαθμός κορεσμού νερού 

• χημικές δραστηριότητες του Fe+ 

• εκτεθειμένη επιφάνεια θειούχου μετάλλου 

• χημική ενέργεια ενεργοποίησης που απαιτείται για να κινήσει την όξινη 

παραγωγή και τη βακτηριακή δραστηριότητα.  

Το δυναμικό της όξινης αποστράγγισης των ορυχείων καθορίζεται συνήθως ως μέρος 

της διαδικασίας σχεδιασμού ορυχείων.  

Μέθοδοι μετριασμού όπως περιορισμός, ξηρά Καλύμματα και βλάστηση θα 

μπορούσαν να μειώσουν σημαντικά την όξινη αποστράγγιση των ορυχείων και αυτό 

πρέπει να ληφθεί υπόψη. Οι μέθοδοι αντιμετώπισης της όξινης αποστράγγισης είναι 

κοινές στις περισσότερες χώρες που είναι εξοικειωμένες με την εξόρυξη. Για 

παράδειγμα, η US EPA έχει δημιουργήσει διάφορα πρωτόκολλα καθοδήγησης τα 

οποία είναι διαθέσιμα προς λήψη από την ιστοσελίδα τους (US EPA, 2012). Σύμφωνα 

με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τη διαχείριση των ορυχείων (EC, 2009) οι 

ακόλουθες τεχνικές θεωρούνται σημαντικές για την επεξεργασία όξινων αποβλήτων.  
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• ενεργητικές θεραπείες όπως η προσθήκη ασβεστόλιθου (ανθρακικό ασβέστιο), 

ενυδατωμένου ασβέστη ή ασβέστη 

• παθητικές θεραπείες όπως τεχνητοί υγρότοποι, ανοικτά κανάλια 

ασβεστόλιθου/αποχετεύσεις ανοξικού ασβεστόλιθου ή πηγάδια εκτροπής.  

Οι ενεργητικές θεραπείες είναι πιο κατάλληλες για πιο επιθετικές συνθήκες και για τα 

ορυχεία που είναι ακόμα σε λειτουργία ενώ οι παθητικές θεραπείες είναι πιο 

κατάλληλες για κλειστά ορυχεία (Cavanagh et al., 2010).  

2.3.1 Ενεργητική θεραπεία 
Τα ενεργά συστήματα επεξεργασίας όξινης αποστράγγισης είναι συστήματα εντατικής 

επεξεργασίας που περιλαμβάνουν χημικές ουσίες και απαιτούν τακτική λειτουργία και 

Συντήρηση και, ως εκ τούτου, μπορεί να είναι δαπανηρά. Είναι πιο κατάλληλα για 

τοποθεσίες όπου η όξινη αποστράγγιση είναι σοβαρή ή συνεχιζόμενη – ή λαμβάνει 

χώρο σε εν ενεργεία περιοχές εξόρυξης άνθρακα (Cavanagh and other, 2010).  

Η πιο απλή μέθοδος για την αποκατάσταση της όξινης εναπόθεσης είναι η προσθήκη 

αλκαλικών ενώσεων για την αύξηση του pH πάνω από το όριο που απαιτείται για τα 

οξειδωτικά βακτήρια σιδήρου (Bian et al., 2010).  

Οι αντιδράσεις για την εξουδετέρωση της όξινης αποστράγγισης λιγνιτωρυχείου με 

ασβέστη εμφανίζονται ως εξής (Bulusu et al., 2005): 

CaO + CO2 → CaCO3 

CaO + H2O → Ca(OH)2 

Το οξείδιο ασβεστίου (ελεύθερος ασβέστης) αντιδρά με το διοξείδιο του άνθρακα και 

το νερό για να διαμορφώσει το ανθρακικό άλας ασβεστίου και το υδροξείδιο του 

ασβεστίου. Αυτά μπορούν να αντιδράσουν με το θειικό οξύ στην όξινη αποστράγγιση 

για να το εξουδετερώσουν: 

Ca(OH)2 + H2SO4 → Ca2+ + SO4 
2– + 2H2O 

Αυτό που συμβαίνει στη συνέχεια εξαρτάται από τη συμπεριφορά του διοξειδίου του 

άνθρακα και το pH του συστήματος. Εάν το pH παραμένει τόσο χαμηλό όσο το 5 και 

το CO2 που σχηματίζεται απελευθερώνεται στην αέρια φάση τότε συμβαίνει αυτό: 

FeS2 + 2CaCO3 + 3.75 O2 + 1.5 H2O → Fe(OH)3 + 2SO4 
2- + 2Ca2+ + 2CO2 

Αν το Ph αυξηθεί στο 6,3 ή περισσότερο και δεν απελευθερωθεί co2 στην αέρια φάση, 

τότε λαμβάνει χώρο η παρακάτω αντίδραση: 

FeS2 + 4CaCO3 + 3.75 O2 + 3.5 H2O → Fe(OH)3 + 2SO4 
2- + 4Ca2+ + 4HCO3- 

Στις περισσότερες περιπτώσεις το αποτέλεσμα είναι ένας συνδυασμός αντιδράσεων, 

ανάλογα με το πόσο ανοιχτό ή κλειστό είναι το ορυχείο (για την είσοδο του Ο2 και την 

απελευθέρωση του CO2). Οι παραπάνω αντιδράσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

τον υπολογισμό της ποσότητας αλκαλικότητα (CaCO3) που προστίθεται για να 

εξουδετερώσει την όξινη αποστράγγιση εμπειρικά. Η όξινη αποστράγγιση που 

παράγεται από 1 mol πυριτίου απαιτεί 2 mol του CaCO3 για να το εξουδετερώσει.  

Τα εδάφη μπορούν να έχουν σημαντική ρυθμιστική ικανότητα για την εξουδετέρωση 

της όξινης αποστράγγισης και επομένως, η εξουδετέρωση θα πρέπει να εξετάζεται 
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κατά περίπτωση. Η επιλογή των χημικών ουσιών που θα χρησιμοποιηθούν εξαρτάται 

από τις διαφορετικές απαιτήσεις σε κάθε περιοχή. Ωστόσο, κάθε επιλογή έχει τα δικά 

της πλεονεκτήματα: 

υδροξείδιο του ασβεστίου/οξείδιο του ασβεστίου →χαμηλό χημικό κόστος και 

παραχθείσα λάσπη υψηλής πυκνότητας 

αμμωνία→ απαίτηση μικρού όγκου  

υδροξείδιο του νατρίου / αμμωνία→ γρήγορη αύξηση του PH και υψηλό PH  

ανθρακικό νάτριο→ φθηνό κόστος και δεν απαιτείται ανάμιξη 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, τα ενεργά συστήματα επεξεργασίας μπορεί να είναι 

δαπανηρά όσον αφορά τις χημικές ουσίες που απαιτούνται. Σύμφωνα με την έκθεση 

του Cavanagh et al., (2010), με βάση μελέτες στη Νέα Ζηλανδία, το κόστος θα ποικίλει 

ανάλογα με το αν η περιοχή έχει χαμηλή ροή και οξύτητα ή υψηλή ροή και οξύτητα. 

Σε τοποθεσίες με χαμηλή ροή και οξύτητα το κόστος ανέρχεται περίπου στα 2,5 

εκατομμύρια δολάρια NZ (για το οξείδιο του ασβεστίου, £1, 3 εκατομμύρια) μέχρι 

πάνω από 20 εκατομμύρια δολάρια NZ (>£10 εκατομμύρια) για αέριο αμμωνίας, σε 

μια περίοδο θεραπείας 20 ετών. Για μία περιοχή με μεγαλύτερη ροή και μεγαλύτερη 

οξύτητα, χρειάζονται περισσότερα αντιδραστήρια και συνεπώς το κόστος είναι 

σημαντικά περισσότερο, και κυμαίνονται από περίπου 15 εκατομμύρια δολάρια NZ 

(£7, 7 εκατομμύρια) για την επιλογή οξειδίου του ασβεστίου μέχρι σχεδόν NZ 120 

εκατομμύρια δολάρια (>£60 εκατομμύρια) για αέριο αμμωνίας, σε μια περίοδο 

θεραπείας 20 ετών.  

Η όξινη αποστράγγιση μπορεί να αντιμετωπιστεί με την έγχυση αλκαλικών υλικών. Το 

υλικό διεισδύει στις ρωγμές του πυριτικού βράχου, και παρέχει δομική στήριξη στο 

εξαντλημένο ορυχείο, ενώ σχηματίζει ένα μακροπρόθεσμο εμπόδιο μεταξύ του πυρίτη 

του νερού και του αέρα (Bulusu et al., 2005).  

 

 

 

2.3.2 Παθητική θεραπεία όξινης αποστράγγισης  
Τα συστήματα παθητικής επεξεργασίας θεωρούνται μακροπρόθεσμη λύση μετά τον 

παροπλισμό ενός ορυχείου, αλλά μόνο όταν χρησιμοποιούνται ως μέσω 

βελτιστοποίησης του προβλήματος σε συνδυασμό με άλλα (προληπτικά) μέτρα. Οι 

παθητικές μέθοδοι βασίζονται στη φυσική συμπεριφορά των εδαφών, των πετρωμάτων 

και των οικοσυστημάτων. Για να είναι επιτυχή τα παθητικά μέτρα αντιμετώπισης ο 

τόπος πρέπει να είναι αρκετά μεγάλος ώστε να επιτρέπει τον επαρκή χρόνο παραμονής 

του συστήματος επεξεργασίας στην όξινη αποστράγγιση προκειμένου οι φυσικές 

διαδικασίες να έχουν επαρκή χρόνο να συμβούν. Για παράδειγμα, πολλά παθητικά 

συστήματα βασίζονται στη φυσική διεργασία της εξουδετέρωσης από πετρώματα όπως 

ο ασβεστόλιθος. Οι παθητικές θεραπείες είναι πιο κατάλληλες για ορυχεία κλειστού 

τύπου (Cavanagh et al., 2010).  

Για να πετύχει η παθητική αντιμετώπιση απαιτείται μια προσεκτική ισορροπία της ροής 

του νερού, της οξύτητας καθώς επίσης και η σωστή επιλογή φυτών. Τα παθητικά 

συστήματα μπορούν να αποτελέσουν είτε οξειδωτικές είτε να μειωτικές τεχνικές. Τα 

οξειδωτικά συστήματα συνεχίζουν στην οξείδωση του σιδήρου Fe έτσι ώστε όλος ο 

σιδηρούχος σίδηρος Fe να γίνεται σιδηρικός σίδηρος Fe που μπορεί έπειτα να καθιζάνει 

έξω από το σύστημα. Στα συστήματα αναγωγής η χημεία αντιστρέφεται έτσι ώστε ο 

Fe να είναι μειωμένος και να αντιδρά για να διαμορφώσει τις ενώσεις όπως FeS και 
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FeS2, αφαιρώντας το διαλυμένο Fe από το σύστημα. Η επιλογή για το αν ο σίδηρος θα 

οξειδωθεί ή θα μειωθεί εξαρτάται από τη χημεία του χώρου.  

Η μείωση των συστημάτων παθητικής επεξεργασίας περιλαμβάνει έναν υγρότοπο 

κάθετης ροής και μια λίμνη καθίζησης. Οι υγρότοποι είναι κατάλληλοι για αυτή τη 

διεργασία καθώς οι μικροοργανισμοί μπορούν να αντιμετωπίσουν την οξύτητα του 

συστήματος. Για περισσότερο όξινες περιοχές αυτές οι περιοχές επεξεργασίας και 

καθίζησης πρέπει να έχουν μεγάλους χρόνους παραμονής ώστε οι αντιδράσεις να 

συμβούν πλήρως. Για οξειδωτικά συστήματα, σε ορυχεία με απότομη τοπογραφία και 

ισχυρότερη οξύτητα τα πηγάδια εκτροπής, τα ανοιχτά κανάλια ασβεστόλιθου και η 

ασβεστολιθική άμμος μέσα σε μια λίμνη καθίζησης είναι όλες οι υπάρχουσες επιλογές 

(Cavanagh et al., 2010).  

Το Somerset County Conservancy, στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ, απέκτησε 

ομοσπονδιακή και κρατική χρηματοδότηση για πολλά έργα όξινης αποστράγγισης. 

Περίπου 2,1 εκατομμύρια δολάρια δαπανήθηκαν σε πέντε συστήματα παθητικής 

θεραπείας τα οποία αφαιρούν 101 tn σιδήρου, 71 tn αλουμινίου και 804 tn οξέος 

ετησίως από τον ποταμό Stonycreek, αυξάνοντας την ποιότητα του νερού σε ένα 

επίπεδο τέτοιο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται τώρα για πόσιμο νερό από διάφορες 

κοινότητες και μπορούν να εκτραφούν πέστροφες στο ποτάμι.  

Αυτά τα συστήματα βελτίωσης της ποιότητας του νερού χρησιμοποιούν ένα 

συνδυασμό ασβεστόλιθου, κομποστοποίησης και φυτών σε μια σειρά από λίμνες, 

κανάλια και υγρότοπους για την ενθάρρυνση και την ενίσχυση των φυσικών 

διεργασιών που αποκαθιστούν τα μολυσμένα ρεύματα. Το οξείδιο του μαγγανίου 

μπορεί να αφαιρεθεί μέσω ενός οριζόντιου στρώματος ασβεστόλιθου ροής και του 

οξειδίου σιδήρου κατευθείαν από μια λίμνη κάθετης ροής, ως αποτέλεσμα μιας 

σύνθετης βιοχημικής επεξεργασίας. Το προκύπτον μαγγάνιο και τα οξείδια του 

σιδήρου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως χρωστικές ουσίες και σε οικοδομικά 

προϊόντα και χρησιμοποιούνται από καλλιτέχνες σε αγγειοπλαστική και τέχνη.  

Το μεγαλύτερο κόστος στις παθητικές θεραπείες συνδέεται με την κατασκευή του 

χώρου, δεδομένου ότι το χημικό κόστος είναι αμελητέο. Το κόστος μπορεί να 

κυμαίνεται από περίπου NZ $ 50.000(περίπου £12.700) για αερόβιες τοποθεσίες 

υγροτόπων, μέχρι πάνω από $250.000 (πάνω από £125.000) για συγκεκριμένα 

συστήματα βιοαντιδραστήρων. Τα κανάλια ανοικτού ασβεστόλιθου οι αποχετεύσεις 

ανοξικού ασβεστόλιθου, τα συστήματα αναγωγής και παραγωγής αλκαλικότητας και 

έκπλυση ασβεστόλιθου κοστίζουν μεταξύ NZ $ 125.000 και NZ $ 175.000(μεταξύ 

£63.000 και £87.000) (Cavanagh et al., 2010).  

 

2.3.3 Επιτόπια χρήση νερού και λίμνες επεξεργασίας 
Σε ορισμένα ορυχεία, ιδιαίτερα σε βαθιά ορυχεία, η εισροή νερού κατά τη διάρκεια 

εξορυκτικών δραστηριοτήτων αποτελεί ζήτημα ασφάλειας. Για αυτό χρησιμοποιούνται 

αντλίες για την εκτροπή του νερού από τις περιοχές των ενεργών ορυχείων. Ανάλογα 

με το πόσο καθαρό είναι αυτό το νερό, μπορεί είτε απελευθερώνεται σε γειτονικά 

κανάλια ή να χρησιμοποιείται από το ορυχείο για τις απαιτήσεις του σε διαβροχή κ.α. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτή η άντληση υδάτων κατά τη διάρκεια της εξόρυξης 



 

19 
 

μπορεί να μειώσει τα επίπεδα των φυσικών υπόγειων υδάτων ή να εξαντλήσει τα 

επιφανειακά ύδατων. Το νερό κατά τη διάρκεια της εξόρυξης είναι απαραίτητο για 

δραστηριότητες όπως η πλύση άνθρακα και ο έλεγχος της σκόνης. Κατά τις εργασίες 

εξόρυξης, το νερό ελέγχεται συνήθως μέσω αντλιών και απορροών και αποθηκεύεται 

σε λίμνες ή άλλες συσκευές συγκράτησης. Το νερό αυτό πρέπει να υποβάλλεται σε 

επεξεργασία για τον έλεγχο των αιωρούμενων στερεών (χρησιμοποιώντας 

κροκιδωτικά) και να ρυθμιστεί η χημική του σύσταση. Κάθε νερό που απορρίπτεται 

στο τοπικό υδροφόρο ορίζοντα ή στα ρέματα πρέπει να πληροί τις τοπικές 

προδιαγραφές. Οι προδιαγραφές αυτές που πρέπει να πληρούνται ποικίλλουν από χώρα 

σε χώρα και μπορεί να είναι αρκετά αυστηρές.  

Στο σύγγραμμα Ardejani et al., (2011) μελετήθηκε η πιθανή μόλυνση του νερού από 

απόβλητα άνθρακα χαμηλής ποιότητας στο εργοστάσιο άνθρακα του Alborz Sharghi 

στο Sharhood, του βορειοανατολικού Ιράν. Με τα χρόνια της παραγωγής εκτιμάται ότι 

πάνω από 3 Mtn αποβλήτων άνθρακα έχουν παραχθεί στο εργοστάσιο. Η ύπαρξη 

πυρίτη είναι ορατή στο ορυχείο από την έλλειψη βλάστησης και την κοκκινωπό-

πορτοκαλοκίτρινη και λευκή χρωστική. Επί του παρόντος δεν υπάρχουν " 

τεκμηριωμένοι εθνικοί περιβαλλοντικοί κανονισμοί σχετικά με τη διαχείριση τέτοιων 

αποβλήτων στο Ιράν", ωστόσο, οι χειριστές έχουν εξασφαλίσει ότι δεν υπάρχουν 

πλαγιές με έντονη κλίση, το νερό διατηρείται από τη διείσδυση στους σωρούς 

αποβλήτων και καπάκια και άλλες τροποποιήσεις το αποτρέπουν να διεισδύσει στο 

έδαφος και με αυτό τον τρόπο προωθείται η ανάπτυξης της βλάστησης. Μία χημική 

ανάλυση του νερού μέσα και γύρω από το φράγμα υπολειμμάτων αποδεικνύει ότι δεν 

υπήρξε καμία αλλαγή στο ρΗ αλλά ότι η συγκέντρωση θειικού άλατος ήταν υψηλή 

λόγω οξειδώσεων πυρίτη από τα απόβλητα πλύσης άνθρακα. Το ανθρακικό άλας 

βρέθηκε επίσης να είναι ανυψωμένο λόγω του ασβεστόλιθου και του δολομίτη που 

υπάρχουν επίσης στα απόβλητα που θα βοηθούσαν στην εξισορρόπηση του pH. Οι 

συγκεντρώσεις ιχνοστοιχείων ήταν επίσης αυξημένες. Ωστόσο, αν και η μελέτη στα 

υπόγεια ύδατα στο ορυχείο δεν έδειξε μεγάλη ανησυχία, τα επίπεδα του Fe βρέθηκαν 

να είναι αυξημένα καθώς αυξάνεται το ρΗ και να μειώνονται οι συγκεντρώσεις θειικού 

άλατος.  

Σε χώρες όπως η Νότια Αφρική, το νερό είναι πολύ μεγάλης σημασίας. Το Τμήμα 

Υδάτων και περιβαλλοντικών Υποθέσεων (DWEA) έχει καθιερώσει στη διαχείριση 

των υδάτων κατευθυντήριες γραμμές και μια στρατηγική τιμολόγησης για την 

προώθηση της αποτελεσματικής χρήσης του νερού στα ορυχεία. Οι προτεραιότητες 

των κατευθυντήριων αυτών γραμμών είναι (Cogho, 2012): 

● να διατηρείται το καθαρό το νερό καθαρό, αυτό ισχύει για το νερό κοντά στην 

περιοχή της εξόρυξης καθώς και για το νερό των περιοχών που έχουν υποστεί 

αποκατάσταση.  

● να αποθηκεύεται το νερό που έχει επηρεαστεί από την εξορυκτική διεργασία με 

χαμηλό κίνδυνο της έκχυσης 

● να μεγιστοποιείται η επαναχρησιμοποίηση του επηρεασμένου-ρυπασμένου νερού 

μέσα στο περιβάλλον μεταλλείας.  
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● να επεξεργάζεται το νερό ώστε να καταστεί κατάλληλο για χρήση, όπου δεν μπορεί 

να επαναχρησιμοποιηθεί χωρίς επεξεργασία 

Προκειμένου να επιτευχθούν οι παραπάνω κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση του 

νερού, απαιτούνται διάφορες ενέργειες: 

● η μέση ποσότητα νερού για τη μέση βροχόπτωση πρέπει να εξισορροπείται είτε από 

τη μέση χρήση νερού είτε από αποθήκευση του πλεονάσματος 

● η αποθήκευση του νερού απαιτείται για να ισορροπήσει τις υγρές και ξηρές εποχές 

● εάν η πιθανότητα της διαρροής πρόκειται να είναι 2%, μπορεί ακόμα να απαιτηθεί 

πρόσθετη αποθήκευση του νερού τις υγρές περιόδους όπου η περίσσεια νερού θα είναι 

μεγαλύτερη.  

● το νερό που επηρεάζεται με ρυπαντικό φορτίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και να 

ελαχιστοποιηθεί.  

● η επαναχρησιμοποίηση του επηρεασμένου νερού για τη χρήση του στα μεταλλεία 

πρέπει να μεγιστοποιηθεί.  

● η τρέχουσα χρήση καθαρού νερού από το ορυχείο πρέπει να ελαχιστοποιείται.  

Η διαδικασία επεξεργασίας του νερού είναι ένα πολύπλοκο σύστημα που περιλαμβάνει 

(Cogho, 2012): 

● εκκαθάριση 

● διήθηση και υπερ-διήθηση(φιλτράρισμα) 

● αντι-κλιμάκωση 

● βροχόπτωση 

● ώσμωση και αντίστροφη ώσμωση 

 

Οι διεργασίες επεξεργασίας του νερού τελικά οδηγούν σε δύο ροές αποβλήτων. Το 

πρώτο είναι το ρεύμα ιλύος που περιέχει κυρίως ασβέστιο και άλατα μαγνησίου με 

περιορισμένη περιεκτικότητα σε μέταλλα (λόγω του ότι το νερό του ορυχείου είναι μη 

όξινο). Το ρεύμα ιλύος εναποτίθεται σε Λιμνοθάλασσα ιλύος για προσωρινή 

αποθήκευση έως ότου μπορεί να Συν-απορριφθεί με τα απόβλητα ορυχείων 

(συμπεριλαμβανομένης της ανάκτησης υποπροϊόντων, όπου είναι δυνατόν). Το 

δεύτερο είναι το ρεύμα άλμης που περιέχει υψηλά διαλυτά άλατα, κυρίως νάτριο και 

μαγνήσιο. Αυτή η άλμη απορρίπτεται σε μια επένδυση φράγματος εξάτμισης (Cogho, 

2012).  

Η έλλειψη νερού στην περιοχή γύρω από το ορυχείο σημαίνει ότι οποιαδήποτε νέα 

ορυχεία θα αντιμετωπίσουν μια σημαντική πρόκληση απόκτησης έγκρισης για τη 

λειτουργία τους. Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα για το υπάρχον ορυχείο να 

δημιουργήσει νερό που θα χρησιμοποιηθεί σε αυτά τα ορυχεία ή σε άλλες βιομηχανίες 

της περιοχής.  
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Οι εταιρείες της Νότιας Αφρικής, όπως η Anglo American, έχουν σχέδια δράσης για 

το νερό για τη διαχείριση της χρήσης του καθώς επίσης και για την απελευθέρωσή του 

από τις εξορυκτικές τους δραστηριότητες. Τα ανθρακωρυχεία Witbank κοντά στο 

eMalahleni στα βορειοανατολικά της Νότιας Αφρικής περιέχουν αρκετές θερμικές 

εργασίες άνθρακα που μαζί κατέχουν περίπου 140.000 εκατομμύρια λίτρα νερού 

εισόδου και αυτό αυξάνεται σε πάνω από 25 εκατομμύρια λίτρα την ημέρα. Η περιοχή 

eMalahleni υποφέρει από έλλειψη νερού λόγω της μείωσης των ετήσιων 

βροχοπτώσεων και των αυξημένων πλημμυρών από ισχυρές βροχοπτώσεις. Στην 

Anglo America ανατέθηκε το σχέδιο αποκατάστασης και επεξεργασίας του νερού του 

eMalahleni από το ανθρακωρυχείο South Witbank και την παράδοσή του στο σύστημα 

πόσιμου νερού του τοπικού δήμου. Το εργοστάσιο διαχειρίζεται σήμερα περίπου 30 

εκατομμύρια λίτρα νερού την ημέρα με μερική ποσότητα να χρησιμοποιείται από τις 

εργασίες εξόρυξης, αλλά η πλειοψηφία του νερού αυτού να χρησιμοποιείται από την 

τοπική κοινότητα για την κάλυψη του 12% των αναγκών σε νερό της πόλης.  

 

2.3.4 Πλημμύρες και νέα παραγωγή χαρακτηριστικών γνωρισμάτων 

νερού 
Σε ορισμένες περιπτώσεις, η πλημμύρα ενός ανοιχτού χώρου εκσκαφής μπορεί να 

αποτελεί μέρος του σχεδίου κλεισίματος του ορυχείου. Αυτές οι πλημμυρισμένες 

περιοχές πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις για την ασφάλεια, όπως η 

διαβάθμιση των πρανών στα τοιχώματα της πλημμυρισμένης περιοχής και η πρόληψη 

της υπερχείλισης. Η δυνατότητα παραγωγής όξινων αποστραγγίσεων στο ορυχείο θα 

πρέπει να αξιολογηθεί πριν από τη διενέργεια της πλημμύρας στο χώρο του ορυχείου, 

και ο μετριασμός αυτών των όξινων αποστραγγίσεων και της δηλητηρίασης του 

υδροφόρου ορίζοντα θα πρέπει να αποτελούν μέρος του σχεδίου αποκατάστασης 

(NSE, 2009).  

Η εξόρυξη λιγνίτη είναι γενικά μια σχετικά ρηχή, ανοιχτή διαδικασία που αφήνει 

τεράστιες κοιλότητες στο τοπίο. Είναι σύνηθες να πλημμυρίζουν αυτές οι κοιλότητες, 

μετά από γεωσταθεροποίηση των βαθμίδων του ορυχείου δηλαδή των πρανών.  

Σύμφωνα με τον Kuyumcu (2011) η πλημμύρα της εξορυσσόμενης γης συνήθως 

επιτυγχάνεται γρηγορότερα με μέγιστη ποσότητα εισερχόμενου νερού από 

παρακείμενο ποταμό από ότι με πλημμύρα με αργή, φυσική άνοδο της στάθμης του 

νερού με την διακοπή των αντλήσεων που μπορεί να θα διαρκέσει πολύ (δεκαετίες). 

Τα υπόγεια ύδατα που ρέουν αργά στη λεκάνη θα οδηγούσαν σε εκτεταμένη όξινη 

αποστράγγιση και διάβρωση. Η ταχεία πλημμύρα του ποταμού ελαχιστοποιεί τη 

διάβρωση της κλίσης και μειώνει τη μόλυνση από τις άκρες και τις γύρω περιοχές. 

Αυτή η κίνηση του νερού απαιτεί σημαντική διαχείριση των υδάτων με πλήθος 

αγωγών, συστημάτων αποστράγγισης και αντλιοστασίων. Η εκροή των νέων λιμνών 

εξόρυξης πρέπει επίσης να παρακολουθείται και να τη διαχειρίζεται κατάλληλα ώστε 

να μπορεί να ενσωματωθεί στο υπάρχον σύστημα επιφανειακών υδάτων χωρίς να 

επιφέρει αρνητικές συνέπειες.  

Στην Γερμανία στην κεντρική περιοχή εξόρυξης, τα ύδατα από το Saale, το Mulde, το 

Weisse Elster και άλλα ποτάμια, μαζί με το νερό φρεατίων από τις εργασίες μεταλλείας 
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της επιχείρησης MIBRAG, χρησιμοποιούνται για να πλημμυρίσουν και να 

δημιουργήσουν οκτώ νέες λίμνες εξόρυξης στη νότια περιοχή της Λειψίας. Η 

διαδικασία αυτή περιλάμβανε την κατασκευή ενός νέου αγωγός 60 χλμ για να 

εξασφαλίσει τη γρήγορη και αποδοτική μετακίνηση του νερού.  

Σε μια άλλη περιοχή εξόρυξης, τα γερμανικά ομοσπονδιακά υπουργεία και τα 

ομόσπονδα κρατίδια της Σαξονίας και του Βρανδεμβούργου έχουν ιδρύσει το Κέντρο 

Ελέγχου πλημμυρών Lausitz που χρησιμοποιεί μοντελοποίηση υπολογιστών για τον 

έλεγχο της κίνησης του νερού στη λεκάνη απορροής 8000 km2 σύμφωνα με τις νέες 

ευρωπαϊκές οδηγίες για τα ύδατα.  

 Το κόστος για την ανάπλαση πρώην λιγνιτωρυχείου με τη δημιουργία τεχνητής λίμνης 

είναι αρχικά υψηλό καθώς τα χρήματα πρέπει να δαπανηθούν  

σχετικά με την αποκατάσταση των έργων ορυχείων, την κατασκευή της λίμνης (για τη 

διασφάλιση της σταθερότητας και της ασφάλειας) και τις διαδικασίες πλήρωσης. 

Καθώς το έργο σταθεροποιείται, το κόστος μειώνεται με την πάροδο του χρόνου σε 

απλή συντήρηση και κάλυψη των απαιτήσεων σύμφωνα με το νόμο περί υδατικών 

συστημάτων. Οι απαιτήσεις αυτές περιλαμβάνουν τη συντήρηση του νερού σε ένα pH 

άνω του 6 και η συγκέντρωση διαλυμμένου σιδήρου Fe πρέπει να είναι κάτω από 3 mg 

/ l. Συγκεντρώσεις μεγαλύτερες των προβλεπόμενων μπορεί να προξενήσουν επεισόδιο 

όξινης αποστράγγισης. Εάν η οξύτητα είναι ένα υφιστάμενο πρόβλημα, τότε η 

επεξεργασία με ασβέστη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την μείωσή της της (Kuyumcu, 

2011).  

Μόλις τελειώσουν οι βαθιές ή βυθισμένες δραστηριότητες εξόρυξης και οι στάσεις 

άντλησης, τα επίπεδα νερού των ορυχείων αυξάνονται αργά με την πάροδο του χρόνου. 

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των εξορυκτικών δραστηριοτήτων, σημαντικές ποσότητες 

υπογείων υδάτων μπορεί να αποστραγγιστούν και να χαθούν. Η επιστροφή στα επίπεδα 

της υδατικής κατάστασης πριν την εξόρυξη των υπόγειων υδάτων μπορεί να χρειαστεί 

ένα σημαντικό ποσό χρόνου.  

Από το 1990, 51 λίμνες στην περιοχή της Λειψίας της Γερμανίας έχουν γεμίσει και 

έχουν σχηματιστεί τεχνητές λίμνες. Από αυτές, 13 έχουν φτάσει στην τελική τους 

στάθμη νερού. Οι υπόλοιπο πρέπει να είναι γεμίσουν από υδροφόρους ορίζοντες που 

θα αναπληρωθούν μέχρι το 2025 (Kuyumcu, 2011).  

Στη Γερμανία, υπάρχουν επί του παρόντος μόνο τρία ανοικτά ορυχεία που παραμένουν 

στην περιοχή της Ρηνανίας (Garzweller, Hambach και Inden). Τα σχέδια για την 

αποκατάσταση αυτών των τοποθεσιών περιλαμβάνουν μεγάλες υπολειμματικές λίμνες. 

Προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα όξινης αποστράγγισης, η περιοχή 

ορυχείου θα είναι κλειστή κατά τη διάρκεια αρκετών δεκαετιών (Lotgers, 2004).  

 Στην περιοχή Lausitz Lake, επίσης στη Γερμανία, έχουν δημιουργηθεί έντεκα νέες 

λίμνες στην παλιά μεταλλευτική γη, που συνδέονται με δεκατρία πλωτά κανάλια. 

Αυτές περιλαμβάνουν αγκυροβόλια πλωτά σπίτια, περιοχές προσγείωσης νερού για 

υδροπλάνα και αθλητικά κέντρα, βελτιώνοντας έτσι το παλιό τοπίο σημαντικά 

(Kuyumcu, 2011).  
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Το σχέδιο εξόρυξης λιγνίτη για την αποκατάσταση της περιοχής εξόρυξής του στη 

Ρηνανίας της Γερμανία, στην οποία η εξόρυξη θα είναι ενεργή μέχρι το 2030, 

περιλαμβάνει τη χρήση νερού από τον κοντινό ποταμό Ρουρ και από την αποστράγγιση 

των τοπικών ορυχείων για να γεμίσει το υπόλοιπο της λίμνης. Προβλέπεται ότι αυτή η 

διαδικασία θα διαρκέσει μεταξύ 20 και 25 έτη για να γεμίσει πλήρως η λίμνη. Ωστόσο, 

ο σχεδιασμός είναι τέτοιος ώστε, εντός πέντε ετών από την έναρξη της πλήρωσης, 

τμήματα της λίμνης θα είναι διαθέσιμη για χρήση (Eyll-Vetter et al., 2011).  

Η περιοχή της Λουζατίας της Γερμανίας ήταν σημαντικός χώρος παραγωγής λιγνίτη 

και λιθάνθρακα, για αυτό η ποσότητα των λιμνών στην περιοχή έχει αυξηθεί 

σημαντικά ως αποτέλεσμα των εξορυκτικών δραστηριοτήτων και της αποκατάστασης 

που έχει λάβει χώρο στην περιοχή. Αν και οι χρήσεις του νερού περιλάμβαναν το 2% 

ή λιγότερο για τη χρήσης του στις καλλιέργειες γης στην περιοχή πριν από την εξόρυξη, 

το ποσοστό έχει αυξήθηκε σημαντικά σε σχεδόν 25%. Προβλέπεται ότι η  

συνεχιζόμενη πλημμύρα των κλειστών ορυχείων στην περιοχή θα οδηγήσει στη 

δημιουργία της μεγαλύτερη περιοχή συνδεδεμένων λιμνών της Γερμανίας. Αυτό είναι 

αναμένεται να προσελκύσει τουρίστες και να δημιουργήσει νέες πηγές εισοδήματος 

στην περιοχή (Krummelbein et al., 2012).  
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3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  
Η εξορυκτική δραστηριότητα επιφέρει τόσο περιβαλλοντικά όσο κοινωνικοοικονομικά 

αντίτυπα. Η διάνοιξη ενός νέου ορυχείου και όσα αυτή συνεπάγεται (σκόνη, θόρυβος 

βαρέα μέταλλα, ρύπανση υδροφόρου ορίζοντα, θέσεις εργασία, ενεργειακή αυτονομία 

κ.α. ) επηρεάζει πολύ την τοπική κοινωνία. Δημιουργούνται πολλές νέες θέσεις 

εργασίας και παράγεται ένα σπουδαίο αγαθό που είναι η ενέργεια αλλά ο τόπος 

υπόκεινται σε μία τεράστια οικολογική καταστροφή και οι συνθήκες διαβίωσης κοντά 

στην περιοχή εξόρυξης γίνονται ανυπόφορες. Σε πολλές περιπτώσεις τόσο στο διεθνή 

όσο και στον ελλαδικό χώρο χρειάστηκαν μετεγκαταστάσεις ολόκληρων πληθυσμών, 

δρόμων ναών, ακόμα και ολόκληρων νεκροταφείων ώστε να συνεχίσουν οι εργασίες 

διάνοιξης και λειτουργίας ενός ορυχείου. Στην παρούσα ενότητα θα γίνουν αναφορές 

τόσο διεθνών όσο και παραδειγμάτων από τον ελλαδικό χώρο για να καταστεί σαφές 

το κατά πόσο η εξορυκτική δραστηριότητα επηρεάζει το κοινωνικό σύνολο.  

 

3.1 Διεθνή παραδείγματα κοινωνικών επιπτώσεων λόγω της 

εξορυκτικής δραστηριότητας  
Οι επιπτώσεις από τις δραστηριότητες εξόρυξης μπορεί να είναι σημαντικές για τις 

τοπικές κοινότητες. Υπάρχουν τα θετικά αποτελέσματα των νέων ευκαιριών εργασίας 

αλλά και μια πληθώρα αρνητικών περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων λόγω 

της έναρξης μιας μεγάλης βιομηχανικής δραστηριότητας σε μια περιοχή που ήταν 

τελείως διαφορετική πριν την έναρξη της εξόρυξης και συνήθως ήταν αγροτική. Όπως 

συμβαίνει με κάθε βιομηχανική δραστηριότητα, η εξόρυξη άνθρακα περιλαμβάνει 

ελάχιστες απαιτήσεις για την τήρηση της Δημόσιας Ασφάλειας, τόσο κατά τη διάρκεια 

όσο και μετά το πέρας των εξορυκτικών δραστηριοτήτων.  

Είναι σύνηθες σε πολλές ανεπτυγμένες χώρες να συμμετέχει η τοπική κοινότητα στο 

σχεδιασμό της διαδικασίας πριν από οποιαδήποτε εξορυκτική δραστηριότητα. Για 

παράδειγμα, στις ΗΠΑ, το Περού και τη Βραζιλία, πραγματοποιούνται δημόσιες 

ακροάσεις πριν από την έγκριση του έργου, ώστε να γνωστοποιηθούν στο ευρύ κοινό 

οι εκτιμήσεις των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Οι δημόσιες ακροάσεις είναι επίσης 

νομοθετικά κατοχυρωμένες στη Μαλαισία, τη Μογγολία, την Ταϊλάνδη και τις 

Φιλιππίνες. Στον Καναδά, οι υποστηρικτές της προτεινόμενης νέας δραστηριότητας 

εξόρυξης πρέπει να γνωρίζουν το κόστος που θα επιφέρει αυτή στο περιβάλλον και τον 

άνθρωπο (Andrews-Speed and Xia, 2003).  

Σε ορισμένες περιοχές ή κοινότητες η εξόρυξη άνθρακα θεωρείται αυτόματα ως 

"βρώμικη και επεμβατική". Όπως, σύμφωνα με τον Milojcic (2011), ο λιγνίτης 

καταγγέλλεται από το "πράσινο τμήμα " στη Γερμανία ως ρυπογόνος σε εθνικό 

επίπεδο, αλλά γίνεται αποδεκτός ως "εγχώριο προϊόν και προϊόν που βοηθάει στην 

επίλυση προβλημάτων" σε περιφερειακό επίπεδο. Ο Milojcic συζητά τη σημασία της 

ειλικρίνειας και του ανοικτού διαλόγου μεταξύ των εργαζόμενων στα ορυχεία και της 

Τοπικής Κοινότητας για να εξασφαλίσει ότι η μεταλλεία είναι αποδεκτή όχι μόνο λόγω 

ατομικού συμφέροντος, αλλά και ως δυνητικά επωφελής για την περιοχή. Η 

χωροθέτηση του λιγνιτωρυχείου Bergheim στην περιοχή Rhenish της Γερμανίας 
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θεωρήθηκε από πολλούς ως πολύ αρνητική, αλλά η απαίτηση για καύσιμα σήμαινε ότι 

το ορυχείο είχε προτεραιότητα έναντι άλλων εκτιμήσεων. Στα τέλη της δεκαετίας του 

1970, το έργο αυτό διάνοιξης ορυχείου ξεκίνησε στην πυκνοκατοικημένη αυτή 

περιοχή. Ωστόσο, ο βασικός γνώμονας του έργου ήταν να ληφθούν μέτρα για την 

ελαχιστοποίηση των μακροπρόθεσμων αρνητικών επιπτώσεων αυτού του έργου, αλλά 

και άλλων ορυχείων στην περιοχή. Η πόλη Rhenish έπρεπε αρχικά να μετεγκατασταθεί, 

και νέα διαμερίσματα και οικίες δημιουργήθηκαν σε κοντινή απόσταση. Ο πληθυσμός 

της πόλης αυξήθηκε σημαντικά λόγω της αυξημένης ζήτησης εργασίας. Ο ναός της 

Βηθλεέμ, που ιδρύθηκε το 1648, έπρεπε να κατεδαφιστεί ώστε να ανοίξει ο δρόμος για 

το ορυχείο. Ωστόσο, μετά το κλείσιμο του Ορυχείου ένα νέο μνημείο στη θέση του 

παλιού ναού δημιουργήθηκε. Η μεγάλη εθνική οδός κοντά στο ορυχείο έπρεπε επίσης 

να μετεγκατασταθεί. Μετά το πέρας των εξορυκτικών δραστηριοτήτων προκλήθηκαν 

ζημιές σε τοπικά κτίρια και η εκ των υστέρων πλήρωση του ορυχείου ξεκίνησε το 1991. 

Ένα σημείο ενημέρωσης ιδρύθηκε για όσους πλήττονται από τη ζημία εξόρυξης για 

την αντιμετώπιση των ζητημάτων τους. Η εκκλησία του αγίου Ρεμίγκιου, είχε ήδη 

κάποια προβλήματα με τη βύθισή της λόγω της σαθρότητας του εδάφους, καθώς και 

δομικές ζημιές πριν ακόμα από την έναρξη λειτουργίας του ορυχείου, αλλά μετά την 

έναρξη τα προβλήματα αυτά χειροτέρεψαν. Ολόκληρη η εκκλησία υποστυλώθηκε με 

ένα νέο πλαίσιο στήριξης και το κτίριο κατέστη ασφαλές μέχρι το 1994.  

Η αποκατάσταση του ορυχείου έγινε μετά από διαβούλευση με την τοπική κοινότητα 

και, σαν αποτέλεσμα, ένα μεγάλο μέρος της γης ήταν έτοιμο για χρήση εκ νέου, τόσο 

γεωργική, όσο και άλλων ειδών (Gartner et al., 2010).  

Στην Κίνα, η απομάκρυνση των κατοίκων και των αγροκτημάτων για να ανοίξει ο 

δρόμος για εξορυκτικές δραστηριότητες είχε οδηγήσει σε συγκρούσεις μεταξύ 

κοινοτήτων και εταιρειών εξόρυξης. Αυτοί οι κάτοικοι μπορούσαν είτε να 

μετακινηθούν μόνιμα σε νέα σπίτια αλλού ή, μετά το κλείσιμο του ορυχείου, μπορεί να 

επέστρεφαν στην αρχική τοποθεσία που διέμεναν και να ανακατασκεύαζαν τα σπίτια 

τους. Στο σύγγραμμα Bian et al., 2010, αναφέρεται η απαίτηση για ειδικά χτισμένα 

θεμέλια σε αυτά τα νέα σπίτια με μέτρα κατά της παραμόρφωσης για την εξουδετέρωση 

τυχόν επακόλουθων καθίζησης στην περιοχή του πρώην ορυχείου.  

Η εκτεταμένη περιοχή εξόρυξης λιγνίτη στη Λουσατία της Γερμανίας, άφησε 

σημαντικές ποσότητες γης που έχουν ανάγκη για ανάπλαση, αλλά το κόστος της 

ανάπλασης αυτής ήταν μεγάλο και σε ορισμένες περιοχές χρειάστηκε να παραχθεί 

οικονομική βοήθεια μεγάλης έκτασης. Για παράδειγμα, στην περιοχή Jänschwalde, μια 

ομάδα εργασίας που ονομάζεται Recultivation Heinersbrück ιδρύθηκε και επέτρεψε 

στους αγροτικούς συνεταιρισμούς των Heinersbrück, Grießen και Forst να ενώσουν τις 

δυνάμεις τους και να αναλάβουν την ανάπλαση στην μέχρι πρότινος περιοχή εξόρυξης 

Jänschwalde/Cottbus-Norde. Αυτό σήμαινε τη δημιουργία θέσεων εργασίας αν και οι 

εργαζόμενοι έπρεπε συχνά να χρησιμοποιούν τον δικό τους εξοπλισμό. Μόλις οι 

εκτάσεις αναπλάστηκαν επανακαλλιεργήθηκαν, και δόθηκαν στην αγορά προς πώληση 

ή ενοικίαση. Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος για την "απονομή μελλοντικών γεωργικών 

εκτάσεων" σήμαιναν ότι το ορυχείο και οι αγρότες θα μπορούσαν να συνεργαστούν για 

το καλύτερο αποτέλεσμα όσον αφορά τη χρήση γης. Η τοπική Ένωση Αγροτών 

συνεργάστηκε με τον συνεταιρισμό για να καθορίσουν το μακροπρόθεσμο μέλλον της 

περιοχής (Wustenhagen et al., 2009).  



 

26 
 

Γίνεται όλο και πιο σύνηθες, κατά την διαδικασία αποκατάστασης ενός ορυχείου όχι 

μόνο να επιστραφεί ο χώρος στις αρχικές του συνθήκες, αλλά και να λάβει υπόψη τις 

επιθυμίες της τοπικής κοινότητας σε σχέση με την τελική εμφάνιση του. Οι Sklenicka 

και Molnarova (2010) πραγματοποίησαν έρευνα για τον προσδιορισμό της οπτικής 

αξιολόγησης των τοπίων μετά την εξόρυξη. Ζητήθηκε από ντόπιους και μη να 

αξιολογήσουν μια σειρά φωτογραφιών από περιοχές που είχαν υποστεί ανάπλαση σε 

σχέση με το πόσο όμορφες είναι. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στην κλίμακα ομορφιάς 

τα τοπία ανάπλασης στα οποία φυτεύτηκαν κωνοφόρα δάση συγκέντρωσαν την 

υψηλότερη βαθμολογία, δηλαδή χαρακτηρίστηκαν ως τα πιο όμορφα ενώ αυτά που 

υπέστησαν ανάπλαση με τη διενέργεια φυτεύσεων άγριων φυλλοβόλων με σχηματισμό 

δάσους, ή μικτού δάσους και λιβαδιού συγκέντρωσαν τη χαμηλότερη. Ωστόσο, η 

κατάταξη αυτή και η αξιολόγηση των τοπίων είναι τόσο θέμα αισθητικής που 

διαμορφώνεται και από τα βιώματα των ερωτηθέντων, δηλαδή το που έχουν μεγαλώσει 

και ποια εικόνα τους είναι πιο οικεία αλλά και από την ηλικία τους. Το αποτέλεσμα της 

μελέτης έδειξε ότι είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι προσωπικές προτιμήσεις της 

Τοπικής Κοινότητας κατά το σχεδιασμό ενός τοπίου μετά το πέρας των εξορυκτικών 

δραστηριοτήτων, αλλά δείχνει ότι θα υπάρχει πάντα ο παράγοντας της προσωπικής 

προτίμησης.  

 

3.2 Εγχώρια παραδείγματα κοινωνικών επιπτώσεων λόγω της 

εξορυκτικής δραστηριότητας 
Στον ελλαδικό χώρο προγενέστερα η χρήση του λιγνίτη, που ήταν φτηνό εγχώριο 

προϊόν, αποτελούσε μονόδρομο για την ηλεκτροπαραγωγή και την παροχή με 

ηλεκτρικό ρεύμα ολόκληρης της χώρας. Από αυτές τις διεργασίες εξόρυξης, για την 

εκμετάλλευση των λιγνιτικών κοιτασμάτων διενεργήθηκαν πολλές μετεγκαταστάσεις 

πληθυσμών. Για παράδειγμα, το 1976 ο οικισμός της Καρδιάς που βρισκόταν στο 14ο 

χιλιόμετρο Κοζάνης Πτολεμαΐδας, στην περιοχή που μέχρι και σήμερα (2020) 

βρίσκεται ο ατμοηλεκτρικός σταθμός Καρδιάς απαλλοτριώθηκε αναγκαστικά και μετά 

τη λήψη χρηματικών αποζημιώσεων στους κατοίκους που διέθεταν κλήρο στον αρχικό 

οικισμό μοιράστηκαν οικόπεδα σε μια περιοχή 4, 5 χιλιόμετρα βόρεια του κέντρου της 

Κοζάνης όπου και σχηματίστηκε ο οικισμός της Νέας καρδιάς και κατοικείται ως 

σήμερα. Μέρος του πληθυσμού της Καρδιάς επέλεξε να μετεγκατασταθεί σε άλλη 

τοποθεσία κοντά στην πόλη της Πτολεμαΐδας όπου και αγόρασαν οικόπεδα και 

δημιούργησαν τον οικισμό της Νέας καρδίας Πτολεμαΐδας όπου επίσης διαμένουν ως 

σήμερα. Στους πληγέντες πληθυσμούς η ΔΕΗ προσέφερε σειρά προτεραιότητας στις 

προσλήψεις εργατικού δυναμικού, τόσο μόνιμου όσο και προσωπικού με σύμβαση 

συγκεκριμένου χρόνου.  

Το χωριό Μαυροπηγή του δήμου Εορδαίας που βρισκόταν βόρεια του χωριού 

Ποντοκώμης και νότια του ορυχείου κυρίου πεδίου- Μαυροπηγής, απαλλοτριώθηκε 

υποχρεωτικά λόγω της δημιουργίας ρήγματος από τις εξορυκτικές δραστηριότητες το 

2013 αάφου δώθηκε στους κατοίκους του χρηματική αποζημίωση. Την ίδια χρονιά το 

χωριό της Ποντοκώμης που είναι οικισμός που βρίσκεται στο κέντρο 

της περιφερειακής ενότητας Κοζάνης, και ανήκει στον ομώνυμο δήμο, με υψόμετρο 

710 μ και απέχει 14χλμ. απόσταση και από τις δύο μεγαλύτερες πόλεις του νομού 
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Κοζάνης, την Κοζάνη και την Πτολεμαΐδα και σύμφωνα με την απογραφή του 2011 

είχε 1.116 κατοίκους απαλλοτριώθηκε οικονομικά μερικώς ως σήμερα ενώ ακόμα η 

μετεγκατάστασή του βρίσκεται στα σκαριά. Η διαδικασία μετεγκατάστασης του 

οικισμού της Ποντοκώμης δεν ολοκληρώθηκε ακόμη και είναι αβέβαιη μέχρι σήμερα 

(2020) λόγω αλλαγής της ενεργειακής πολιτικής της χώρας και στροφή στη 

απολιγνιτοποίηση και χρήση κατά βάση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως 

επιβάλλουν οι πολιτικές της ευρωπαϊκής πολιτικής με την επιβολή μεγάλων φόρων 

ρύπανσης και χαμηλότερων ορίων εκπομπών. Στις 18 Απριλίου στο Φύλλο 

Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (αριθμ. Φύλλου 133), δημοσιεύθηκε η απόφαση 

κήρυξης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης κτηματικής περιοχής έκτασης 391.900, 00 

τ. μ. (ΟΠΚ2) στις Τοπικές Κοινότητες Ποντοκώμης της Δημοτικής Ενότητας 

Υψηλάντη του Δήμου Κοζάνης, Κομάνου και Μαυροπηγής Δημοτικής της Δημοτικής 

Ενότητας Πτολεμαΐδας Δήμου Εορδαίας, για λόγους εκμετάλλευσης του υποκείμενου 

Λιγνιτικού κοιτάσματος των Ορυχείων Υψηλάντη- Νοτιοδυτικού Πεδίου του 

Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας της ΔΕΗ Α. Ε. » 

Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις έχει διενεργηθεί επίσης στα χωρία Κλείτος και 

Χαραυγή του δήμου Κοζάνης και σήμερα η Νέα Χαραυγή βρίσκεται 5 χιλιόμετρα 

ανατολικά της πόλης της Κοζάνης κοντά στο δημοτικό πάρκο Κουρί ενώ το χωριό Νέος 

Κλείτος βρίσκεται σε απόσταση 6, 5 χλμ. νοτιοδυτικά της Κοζάνης, οι περιοχές για το 

χτίσιμο και των δύο αυτών οικισμών έγιναν σε συνεργασία των κατοίκων με την τοπική 

αυτοδιοίκηση και έπειτα μοιράστηκαν νέα οικόπεδα στους νόμιμους δικαιούχους στις 

επιλεγμένες περιοχές.  

Οι μετεγκαταστάσεις αυτές επέφεραν μεγάλες μεταβολές στον κοινωνικό ιστό και τη 

ζωή των ανθρώπων που τις βίωσαν. Οι περισσότεροι κάτοικοι των πληττόμενων 

χωριών δυσκολεύτηκαν πολύ να προσαρμοστούν στις συνθήκες της νέας τους 

πραγματικότητας, και παρά τη χρηματική αποζημίωση, δεν ήταν ικανοποιημένοι. Η 

δυσκολία προσαρμογής παρατηρήθηκε ότι διέφερε ανάλογα με την ηλικία του 

εξεταζόμενου συνόλου, με την Τρίτη ηλικία να κατέχει τα σκήπτρα στην άρνηση 

εγκατάλειψης της οικίας τους και τη δυσκολία προσαρμογής στο νέο περιβάλλον 

μετεγκατάστασης. Χαρακτηριστικά, οι κάτοικοι των περισσότερων χωριών που 

υπέστησαν τις διαδικασίες αναγκαστικής μετεγκατάστασης ήταν κάτοικοι ποντιακής-

μικρασιατικής καταγωγής (Χαραυγή, Κλείτος, Μαυροπηγή, Ποντοκώμη) που έζησαν 

ξανά την προσφυγιά. Το γεγονός αυτό ξύπνησε μνήμες στους γηραιότερους και έκανε 

τη διαδικασία εγκατάλειψης της οικίας τους ακόμα πιο δύσκολη.  
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4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΟΡΥΧΕΙΟΥ 

4.1 Διαδικασίες διαμόρφωσης χώρων εκσκαφής και απόθεσης αγόνων  

Ο τόπος στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η αποκατάσταση και σχηματίζεται στις 

τελικές περιοχές των εκσκαφών των ορυχείων της Πτολεμαΐδας και συγκεκριμένα του 

ορυχείου κυρίου πεδίου, περιέχει τις επιφάνειες που σημειώνονται παρακάτω: 

 • Τον τόπο της τελικής εκσκαφής στον οποίο εμπεριέχεται το δάπεδο εκσκαφής 

δηλαδή το πιο μικρό επίπεδο εκσκαφής που παραμένει μετά το τέλος του κοιτάσματος 

καθώς επίσης και τα πρανή των εκσκαφών τα οποία σχηματίζουν βαθμίδες, με στόχο 

την  ασφαλή λειτουργία του ορυχείου.  

• Τους σωρούς απόθεσης τους οποίους σχηματίζουν τα άγονα υλικά µε τις επιφάνειές 

τους που είναι παραεπίπεδες και κεκλιμένες.  

Εξαιτίας της εξόρυξης που διενεργείται στα ορυχεία και συγκεκριμένα σε αυτά της 

Πτολεμαΐδας διενεργείται ως κλειστή εκσκαφή η οποία εξελίσσεται κάτω από τον 

υδροφόρο ορίζοντα, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους απαιτείται συνεχόμενη 

άντληση των υπογείων υδάτων με τη βοήθεια υδρογεωτρήσεων αποστράγγισης που 

τοποθετούνται περιμετρικά του έργου. Ταυτόχρονα χρήζει μέριμνας και άντληση των 

συλλεγόμενων υδάτων του εκσκαφόμενου πυθμένα που προέρχεται από τα 

κατακρημνίσματα της ατμόσφαιρας και τις εκροές τοπικών υδροφορέων που δεν έχουν 

αποστραγγιστεί. Βασιζόμενοι στα παραπάνω, συμπεραίνεται ότι µε το πέρας των 

εργασιών εξόρυξης και την παύση των υδατικών αντλήσεων, ο τελικός τόπος εκσκαφής 

θα γεμίσει µε νερό και έτσι θα σχηματιστεί μια τεχνητή λίμνη στο χώρο. Εξαιτίας αυτού 

του γεγονότος, µε το πέρας των εξορυκτικών εργασιών και για να αποφευχθεί η 

δημιουργία έλους λαμβάνεται ειδικά μέτρα για την εξομάλυνση και διαμόρφωση του 

τόπου εκσκαφής και των πρανών , µε τη βοήθεια χωματουργικού εξοπλισμού, για να 

δημιουργηθούν ήπιες κλίσεις στην πλευρά που οι ισχυρότεροι άνεμοι της περιοχής 

πνέουν, για να μπορέσει έτσι παρυδάτια χλωρίδα να αναπτυχθεί. Έπειτα γίνεται 

απομάκρυνση του εξοπλισμού της άντλησης τόσο των επιφανειακών όσο και υπογείων 

υδάτων και στη συνέχεια λαμβάνουν χώρο εργασίες  για την αποκατάσταση του 

περιβάλλοντος τη δημιουργία τελικής μορφής των πρανών της εκσκαφής µε τη 

διενέργεια φυτεύσεων δασικών ενδημικών ειδών, ως το επίπεδο εκτιμήσεων στο οποίο 

προβλέπεται να ανέλθει η στάθμη της τεχνητής λίμνης βασιζόμενοι στα υδρολογικά 

και υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης και τις προϋπάρχουσες 

μετρήσεις. Ομοίως διενεργούνται εργασίες διαμόρφωσης με τη χρήση χωματουργικού 

εξοπλισμού στους χώρους  των εκσκαφών όπου δημιουργούνται κοιλότητες, οι οποίες 

γεμίζουν µε άγονα υλικά, καθώς επίσης και στις εξωτερικές αποθέσεις της περιοχής 

που είναι περιορισμένες, για να ενταχθεί αρμονικά η μορφολογία τους στο 

τοπογραφικό ανάγλυφο της περιοχής. Στις  συγκεκριμένες εργασίες  εμπεριέχεται η 

δημιουργία παραεπίπεδων επιφανειών στις στέψεις των σωρών ικανών για τη 

δημιουργία γεωργικών καλλιέργειών, και πρανών µε ήπιες κλίσεις που επιτρέπουν την 

περιβαλλοντική αποκατάσταση και ανάπλαση µε τη διενέργεια φυτεύσεων δασικής 

βλάστηση µε στόχο την ξυλοπαραγωγή, τη δημιουργία ζωνών κατάλληλων για την 

κτηνοτροφία και τη δημιουργία αποκατεστημένων εκτάσεων µε δασική βλάστηση. 

Κατά τη διάρκεια δημιουργίας  αποθέσεων αγόνων στις κοιλότητες του ορυχείου 

χρησιμοποιείται σαν υλικό σύνδεσης  η παραγόμενη από τους ατμοηλεκτρικούς 
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σταθμούς τέφρα Σύμφωνα µε το πρόγραμμα με το οποίο λειτουργούν τα ορυχεία, που 

εφαρμόζεται  και τους  όρους περιβάλλοντος που το διέπουν, οι αποθέσεις  τέφρας 

πρέπει να γίνονται με τη δημιουργία υψομέτρων  μεγαλύτερων από τα απολύτως 

μέγιστα υψόμετρα που μπορούν να ανέλθουν οι δημιουργούμενες στις τελικές 

εκσκαφές τεχνητές λίμνες   οι οποίες θα βρίσκονται κοντά. Επιπλέον σε αυτούς τους 

σωρούς το υψηλότερο στρώμα ,πάχους 10 με 15μέτρων, αποτελείται από αμιγώς 

καθαρά άγονα (δηλαδή υπερκείμενα και λιγνιτικά ενδιάμεσα). Επιπλέον, αφού 

διαπιστώθηκε ότι η ύπαρξη λιγνίτη στα άγονα, εξαιτίας των μεγάλων συγκεντρώσεων 

οργανικού άνθρακα, συνεισφέρει στη φύτευση δέντρων και την βελτίωση της 

απόδοσης των καλλιεργούμενων γεωργικών εκτάσεων πάρθηκε η απόφαση η 

υψηλότερη στρώση των σωρών αγόνων να συνίσταται από υλικά  λιγνιτικών 

ενδιάμεσων. Συνεπώς, στη διάρκεια των χωματουργικών εργασιών διαμόρφωσης του 

τελικού ανάγλυφου της περιοχής  της περιοχής που χρήζει αποκατάστασης 

εμπεριέχονται και οι παρακάτω επεμβάσεις:  

1. Η διακοπή της συνέχειας, («σπάσιμο»), των γεωσχηµατισµών, στους τόπους 

που δημιουργούνται κανονικά γεωμετρικά σχήματα,  με στόχο την πιο καλή 

προσαρμογή τους στο περιβάλλον.  

2. Η εξομάλυνση / διευθέτηση των κλίσεων, με σκοπό να γίνουν ομοιόμορφες, 

και να εξασφαλίζουν τη γεωτεχνική ευστάθεια των αποθέσεων.  

3. Η σταθεροποίηση των ασταθών επιφανειών, µε τη διεξαγωγή των κατάλληλων 

δραστηριοτήτων με στόχο τη διαμόρφωσή τους.  

4. Η διάστρωση τόσο εδαφικού υλικού όσο και φυτικής γης ή λιγνιτικών 

ενδιάμεσων (αν αποδειχτεί μετά από αναλύσεις στο εργαστήριο πως είναι 

απαραίτητο) με κατάλληλο πάχος, για να εκτελεστούν στη συνέχεια οι 

αναγκαίες φυτοκοµικές εργασίες για τη σταδιακή εναρμόνισή τους ομαλά µε 

το φυσικό περιβάλλον της γενικότερης περιοχής.  

5. Η εξασφάλιση προσβασιμότητας προς όλες τις επιφάνειες αποκατάστασης µε 

τη διάνοιξη κατάλληλων δρόμων, µε τα κατάλληλα μηχανικά μέσα.  

 Να σημειωθεί ότι οι παραπάνω εργασίες συμβάλουν στις διεργασίες φυσικής 

αναγέννησης στην περιοχή και την εξομάλυνση της σύνδεσής της µε τον χώρο που τις 

περιβάλλει, μειώνοντας κατά πολύ το χρονικό διάστημα το οποίο θα χρειαζόταν σε 

περίπτωση που οι εργασίες αυτές δεν είχαν συμβεί.  

4.2 Ευστάθεια και αποφυγή διάβρωσης πρανών 
Για να ολοκληρωθεί με επιτυχία η περιβαλλοντική αποκατάσταση, βασικός στόχος του 

σχεδιασμού κλεισίματος του λιγνιτωρυχείου κυρίου πεδίου και γενικά ενός ορυχείου 

που κλείνει, είναι η μακροχρόνια ευστάθεια των πρανών που προκύπτουν από τις  

εκσκαφές , των πληρωμένων κοιλοτήτων και των σωρών που δημιουργούνται από τις  

αποθέσεις των αγόνων. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός πρέπει να διατηρηθούν ήπιες 

κλίσεις, έτσι θα προληφθούν οι κατολισθήσεις αλλά και οι διαβρώσεις κατά την 

διάρκεια της απορροής υδάτων της επιφάνειας. Ταυτόχρονα , η παράλληλη απόθεση 

τέφρας με ιπτάμενη μορφή στις κοιλότητες των αποθέσεων αγόνων συμβάλλει με το 

να λειτουργεί σαν συνδετικό υλικό που ενισχύει τη γεωτεχνική ευστάθεια των πρανών. 

Έτσι η διαμόρφωση των πρανών στους χώρους των τελικών εκσκαφών διενεργείται με 

στόχο οι γενικές τελικές κλίσεις αυτών να κυμαίνονται από 1:2 μέχρι 1:5 αναλόγως του 

βάθους, της φύσης των υλικών και της κλίσης των στρωμάτων των γεωλογικών 
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σχηματισμών ανάλογα με το πρανές, και τη διεύθυνση των ανέμων που κυριαρχούν 

στην περιοχή. Ομοίως οι κλίσεις των πρανών των αποθέσεων αγόνων στο τέλος των 

εργασιών ποικίλουν από 1:2, 5 μέχρι 1:4, κλίση είναι εξαρτώμενη του ύψους, της 

φύσης και του υλικού του υποβάθρου. Να σημειωθεί ότι για να αποφευχθούν οι 

διαβρώσεις εξαιτίας των επιφανειακών υδάτων, οι βαθμίδες αγόνων στην τελική τους 

μορφή πρέπει να διαμορφώνονται µε μια μικρή-ήπια κλίση 2-3% προς το εσωτερικό. 

Με τη διενέργεια του κλεισίματος και αποκατάστασης των ορυχείων προβλέπεται η 

διεξαγωγή ελέγχου για την ευστάθεια γεωτεχνικής φύσεως  στα πρανή και η λήψη 

διορθωτικών μέτρων, εάν αυτό απαιτείται, τυχών βλάβες  ετησίως μέχρι τον 3ο χρόνο 

από το πέρας της ολοκλήρωσης  των έργων αποκατάστασης.  

 

4.3 διαχείριση επιφανειακών απορροών 
Η επιφανειακή απορροή (όμβρια ύδατα) των χώρων των εκσκαφών τελικής μορφής 

καταλήγουν έχει ως κατάληξη τις  τεχνητές λίμνες που θα δημιουργηθούν με το πέρας 

των εξορυκτικών δραστηριοτήτων λόγω της παύσης  των αντλήσεων. Στην περιοχή 

που τοποθετούνται οι εξωτερικές αποθέσεις των αγόνων, τελικός αποδέκτης των 

επιφανειακών απορροών είναι το ρέμα Σουλού στο οποίο οι απορροές  φτάνουν µέσω 

τεχνικών έργων (τάφρων εκτροπής κ.α.).  

 

4.4 Τελικές χρήσεις γης 
Οι επιλογές των τελικών χρήσεων της  γης από τις εκτάσεις στις οποίες έχουν λάβει 

χώρο αποκαταστάσεις, σύμφωνα με προτάσεις από τη διεθνή βιβλιογραφία 

περιλαμβάνουν: 

• Τη δημιουργία δασικών  εκτάσεων µε στόχο την ξυλοπαραγωγή, το σχηματισμό 

Ζωνών κατάλληλων για κτηνοτροφική χρήση, και την αποκατάσταση δασικών 

εκτάσεων στα πρανή των χώρων τελικής εκσκαφής και απόθεσης των αγόνων υλικών.  

• Την χρήση αγροτικών σκοπών, στις παραεπίπεδες ή επίπεδες επιφάνειες των 

τελικών εκτάσεων των αποθέσεων των αγόνων, με εξαίρεση τις περιπτώσεις  στις 

οποίες οι περιβαλλοντικοί όροι  που έχουν εγκριθεί επιτάσσουν εγκατάσταση 

δασικής βλάστησης.  

• Την χρήσεις  του χώρου για αναψυχή, στα πρανή των εκτάσεων με τη δημιουργία 

λιμνών και τη διαμόρφωση των τελικών ορυγμάτων στα ορυχεία.  

Στους χώρους που προορίζονται για αναψυχή περιέχονται και οι περιοχές δασικών 

εκτάσεων που είναι υπερυψωμένες και για αυτό έχουν πανοραμική θέα της γύρω 

περιοχής και προβλέπεται σε αυτούς να δημιουργηθεί χώρος παρατηρητηρίου. Σκοπός 

μιας περιβαλλοντικής αποκατάστασης είναι να αποκατασταθεί η βλάστηση και να 

ενισχυθεί η αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή, ώστε οι μέχρι πρότινος 

κατεστραμμένες και ερημοποιημένες περιοχές του πρώην λιγνιτωρυχείου να 

μπορέσουν ενταχθούν με αρμονία στο περιβάλλον.  

Από τις περιοχές του ορυχείου που θα αποκατασταθούν, κάποιοι χώροι μπορούν να 

δοθούν για ειδική χρήση και πιο συγκεκριμένα από υπάρχουσες προτάσεις μελετών της 

ΔΕΗ οι χρήσεις αυτές περιλαμβάνουν: 
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• Τη δημιουργία Χ.Υ.ΤΑ Οικιακών Αποβλήτων της  ∆ΙΑ∆ΥΜΑ 

•Τη δημιουργία  Χ. ∆. Β. Α ( Χώρος Διάθεσης Βιομηχανικών Αποβλήτων) Ορυχείου 

όπως συνέβη και στο ορυχείο Καρδιάς, όπου εγκιβωτίζονται σε επιμέρους κυψέλες 

κυρίως προϊόντα αμίαντου και τσιμέντου.  

• Τη δημιουργία αθλητικού κέντρο Motor Cross, (Πίστα Μηχανοκίνητου Αθλητισμού), 

όπως συνέβη σε χώρους ανάπλασης του κυρίου πεδίου κοντά στο χωριό Καρυοχώρι 

του νομού Κοζάνης που υπάγεται στο δήμο Εορδαίας όπου δημιουργήθηκε πίστα 1.900 

στρεμμάτων(εικόνα 6).  

Επιπλέον, στις τελικές διαμορφωμένες εκτάσεις των εξοφλημένων τμήματα των 

ορυχείων Πτολεμαΐδας που θα διαμορφωθούν προβλέπεται να εγκατασταθούν σε 

έκταση  που υπολογίζεται περίπου  στα 4.000 στρέμματα διάφοροι τύποι ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας (ηλιοθερµικών, φωτοβολταϊκών σταθμών, κ.α. ), καθώς και  να 

δημιουργηθεί ζώνη καινοτομίας σε μικρή απόσταση από κάποιον από τους κύριους 

οδικούς άξονες που συνδέονται με την περιοχή επέμβασης.  

 

Εικόνα 6 Πίστα μότο κρος Καρυοχωρίου (πηγή: www. kozan..gr) 

 

4.5 Αποκατάσταση Τοπίου  
Ίσως οι πιο σημαντικές επιπτώσεις του περιβάλλοντος που προέρχονται από υπαίθρια 

εξορυκτικά έργα με  μεγάλη κλίμακα είναι αυτές οι οποίες σχετίζονται με  αλλοιώσεις 

στη μορφολογία των εδαφών, οι επιπτώσεις αυτές επηρεάζονται με  άμεσο τρόπο από 

το σχεδιασμό των δραστηριοτήτων εξόρυξης και από τη λειτουργία της εκμετάλλευσης 

αυτής καθαυτής. Η εξεταζόμενη περιοχή, δηλαδή η περιοχή ενός λιγνιτωρυχείου του 

λ.κ.δ.μ. χαρακτηρίζεται από ήπιες κλίσεις με λοφώδες ανάγλυφο και µε γενική 

μειωτική υψομετρική κατεύθυνση από τη δύση προς την ανατολή . Σε αυτή την υπο 

μελέτη περιοχή κυρίαρχο ρόλο παίζουν οι εντατικές καλλιέργειες. Επιπλέον, υπάρχουν 

3 δάση βελανιδιάς  τα οποία θα επηρεασθούν αν δεν έχουν ήδη επηρεαστεί από την 

δραστηριότητα της εξόρυξης, και περιλαμβάνουν, α) το δάσος δρυός που τοποθετείται 
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βόρεια της Μαυροπηγής (οικισμός) με έκταση 410 στρ. , που προσβλήθηκε έπειτα από 

τη μετεγκατάσταση του οικισμού της Μαυροπηγής . β) Το δάσος στα νοτιοδυτικά της 

Ποντοκώµης ( οικισμός) με έκταση 290 περίπου στρ. που υλοτομήθηκε μερικώς μετά 

τη διάνοιξη δρόμου . γ) Το δάσος στα βόρεια του οικισμού του Κοµάνου, που έχει 

καταστραφεί ήδη, εξαιτίας της επέκτασης του ορυχείου Νοτιοδυτικού Πεδίου - 

Υψηλάντη. Με το πέρας  της λιγνιτικής εκμετάλλευσης και την ολοκλήρωση των 

προγραμμάτων αποκατάστασης  νέων εδαφών έως το πέρας της δεκαετίας 2050, στην 

περιοχή των λιγνιτωρυχείων της περιφερειακής ενότητας Κοζάνης  προβλέπεται να 

δημιουργηθούν εκτάσεις 54.711 στρ. για αγροτική χρήση, 53.818 στρ. δασικής 

βλάστησης για ξυλοπαραγωγή, η δημιουργία ζωνών κτηνοτροφίας και 

αποκατεστημένων δασικών εκτάσεων, ενώ 11.195 στρέμματα (επιφάνεια που είναι 

ενδεικτική) υπολογίζεται ότι θα την σκεπάσουν τα νερά των τεχνητών λιμνών που θα 

δημιουργηθούν με το τέλος των αντλήσεων υδάτων των ορυχείων στα τελικά ορύγματα 

αυτών. Οι αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν και σχετίζονται µε τη φυσιογνωμία του 

χώρου γενικότερα, πριν από την πραγματοποίηση των εξορυκτικών έργων κρίνεται ότι 

θα βελτιώσουν κατά πολύ την εικόνα της ευρύτερης περιοχής για τους εξής λόγους: 

 • Θα αυξηθεί  σημαντικά η συνολική δασική βλάστηση της περιοχής .  

 • Θα δημιουργηθεί ένας υπολογίσιμος όγκος επιφανειακών υδάτων ο οποίος µε τις 

επεμβάσεις που είναι κατάλληλες θα αναβαθμίσει την αισθητική του τοπίου 

ενισχύοντας την ορνιθοπανίδα του τόπου και θα αποτελέσει αξιοθέατο και  θέλγητρο 

επισκεπτών, ενώ παράλληλα θα συμβάλει στην νότια επέκταση των λιμναίων 

οικοσυστημάτων της περιοχής.  

 • Θα βοηθήσει στο να ενταχθούν αρμονικά τα πρώην ορυχεία στην τοπογραφία και 

στο τοπίο της περιοχής.  
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5. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  
 

5.1 Περιβαλλοντική αποκατάσταση χερσαίων οικοσυστημάτων  

Ο σκοπός του σχεδιασμού μιας αποκατάστασης είναι η διατήρηση και η ενίσχυση της 

οικολογικής φυσιογνωμίας και των λειτουργιών στην περιοχή στην οποία αυτή η 

αποκατάσταση λαμβάνει χώρο. Έτσι, στη διάρκεια του σχεδιασμού της λαμβάνονται 

υπόψη οι παρακάτω παράγοντες :  

• Τα ενδημικά είδη των φυτών  που ανήκουν στην άμεση περιοχή της  επέμβασης.  

• Οι ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τα εδάφη της περιοχής που βρίσκεται  κοντα 

στην περιοχή της εξορυκτικής δραστηριότητας.  

•  Οι  συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, τόσο οι κλιματολογικές όσο και 

οι υδρολογικές.  

•  Η διαδικασία της οικολογικής διαδοχής της άμεσης περιοχής επέμβασης.  

Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος της περιοχής που επηρεάζεται από τη δράση των 

Ορυχείων Πτολεμαΐδας από τη σκοπιά των οικοσυστημάτων και του τοπίου, 

σχεδιάζεται σύμφωνα µε τα παρακάτω:  

• Τα  οικοσυστήματα που θα προκύψουν με το πέρας της διενέργειας  

αποκατάστασης πρέπει να μπορούν να ενσωματωθούν τόσο οπτικά όσο και 

λειτουργικά, στο υφιστάμενο φυσικό περιβάλλον του τόπου .  

• Τα νεοσύστατα οικοσυστήματα να  χαρακτηρίζονται από σταθερότητα και 

να είναι υγιή.  

• Οι δράσεις αποκατάστασης που θα διενεργηθούν να συμβάλλουν τόσο στο 

να προστατευθεί όσο και στο να αναδειχθεί το φυσικό περιβάλλον της 

περιοχής.  

Η προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων στην ευρύτερη περιοχή των ορυχείων της 

Πτολεμαΐδας είναι απαραίτητη για τους ακόλουθους λόγους : 

 • Να διατηρηθεί η ισορροπία της φύσης και της οικολογικής αλυσίδας της περιοχής. 

• Να βελτιωθούν οι ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης. 

 •Να ρυθμιστεί ο υδρονικός κύκλος και τα αποθέματα των υδάτων της περιοχής.  

•Να εξοβελισθεί το τοπίο.  

•Να συγκρατείται η ιπτάμενη σκόνη.  

 Η εξεταζόμενη περιοχή έχει διαμορφωθεί από τις πολύχρονες  δραστηριότητες της 

εξόρυξης όπως επίσης και από τις συνεχείς εργασίες αποκατάστασης.  

 

Ο στόχος για την  μετά εποχή της ολοκλήρωσης των εξορυκτικών εργασιών στο 

Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας (Λ. Κ.∆. Μ. ) της ∆.Ε.Η. Α. Ε. είναι οι κάτοικοι 

της περιοχής να απολαμβάνουν ένα περιβάλλον, όσο το δυνατόν πιο κοντά σε αυτό της 

εποχής πριν την έναρξη των δραστηριοτήτων εξόρυξης του λιγνίτη και της διάνοιξης 

των ορυχείων. Με αυτό το γνώμονα σημειώνονται οι ακόλουθες ενέργειες  που έχουν 
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ήδη υλοποιηθεί από τον αντίστοιχο τομέα των λιγνιτορυχείων της Δ.Ε.Η. Α.Ε. 

(Προστασίας Περιβάλλοντος & Αποκατάστασης Εδαφών του Λ. Κ.∆. Μ.):  

• Έχει δημιουργηθεί στα εδάφη του πρώην ορυχείου Κύριου Πεδίου χώρος  για 

απελευθέρωση και εξοικείωση μικρών ζώων,  με έκταση περίπου 80  στρ. Η 

συγκεκριμένη περιοχή χρησιμοποιείται από φορείς όπως το δασαρχείο και κάποιοι 

τοπικοί κυνηγετικοί σύλλογοι για να εμπλουτίσει την πανίδα της περιοχής µε πλήθος 

ζώων όπως πέρδικες λαγούς κλπ. Σε όλη την έκταση των περιοχών επέμβασης των 

εξορύξεων η ∆ΕΗ έχει θεσμοθετήσει την απαγόρευση του κυνηγιού και έτσι οι 

περιοχές που έχουν αποκατασταθεί να λειτουργούν και ως καταφύγια για θηράματα. 

Επιπλέον θεωρείται ότι οι τεχνητές λίμνες των ορυχείων που προβλέπεται και 

σχεδιάζεται να δημιουργηθούν στις τελικές εκσκαφές των ορυχείων θα δώσουν 

καταφύγιο τόσο για τροφή, όσο και για προστασία καθώς και αναπαραγωγή στα 

υδρόβια ενδημικά και αποδημητικά πτηνά της περιοχής. 

• Έχουν διενεργηθεί προγράμματα ερευνητικού χαρακτήρα σε συνεργασία µε Α. Ε. Ι. 

, Τ. Ε. Ι.  της χώρας και συνεργασία με έγκριτα ερευνητικά κέντρα με την καταβολή 

συνεχούς προσπάθειας για αναδιάρθρωση των καλλιεργειών στα αποκατεστημένα 

εδάφη, µε επιτυχημένες φυτεύσεις σε οπωρώνες σε χώρους ανάπλασης με ευρεία 

γκάμα οπωροφόρων δέντρων, καθώς διενέργειας  ενεργειακών καλλιεργειών  µε 

ηλίανθο και ελαιοκράµβη. Για  αυτό το συγκεκριμένο στόχο έχει δημιουργηθεί 

δασοπονικό πάρκο όπου γίνονται προσπάθειες φύτευσης των περισσότερων 

δασοπονικών ειδών του τόπου.  

• Έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί θερμοκήπιο στο χώρο της ΔΕΗ, και καλλιεργούνται 

σε πειραματικό στάδιο λουλούδια και κηπευτικά υδροπονικά.  

• Έχουν διατεθεί σε άτομα της περιοχής που δε διαθέτουν κλήρο , περιοχές που 

δημιουργήθηκαν μετά από αποκατάσταση για να χρησιμοποιηθούν ως καλλιεργήσιμες  

εκτάσεις.  

 • Διατίθενται στην τοπική αυτοδιοίκηση έκταση ώστε να δημιουργηθεί ΧΥΤΑ 

οικιακών αποβλήτων  

• Έχει κατασκευαστεί ανοιχτό εξωτερικό θέατρο για πολιτιστικές εκδηλώσεις όταν ο 

καιρός το επιτρέπει (θεατρικές παραστάσεις, χοροί, κ.α.).  

 • Έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί εκθεσιακού κέντρου, στο οποίο παρουσιάζεται η 

δραστηριότητα των ορυχείων της περιοχής. 

 

5.1.1 Αποκατάσταση εδαφών  
Με βάση τον σχεδιασμό εκμετάλλευσης που διέπει τα ορυχεία Πτολεμαΐδας, η 

συνολική έκταση των επεμβάσεων κάθε είδους θα ανέλθει στα  τέλη της δεκαετίας του 

2050 στα 126.326 στρ. έναντι των 147.926 στρ. της συνολικής περιοχής που 

αδειοδοτήθηκε. Αυτό το πρόγραμμα των αποκαταστάσεων θα ολοκληρωθεί διαδοχικά 

σε φάσεις  ανά έτος. Η κάθε μία φάση θα αρχίζει με το που αποδεσμεύεται μια περιοχή 

από τις δραστηριότητες λιγνιτικής εξόρυξης και θα ολοκληρώνεται σε βάθος 2 ετών. 

Τα κύρια στάδια της αποκατάστασης θα είναι τα ακόλουθα: 
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 •Αρχικά θα διενεργείται  διάστρωση και θα εξομαλύνονται οι τελικές επιφάνειες.  

•Έπειτα θα γίνεται έλεγχος των κλίσεων στα πρανή που βρίσκονται περιμετρικά από 

τις αποθέσεις των αγόνων.  

• Εν συνεχεία θα ελέγχεται το κατά πόσο τα εδάφη είναι γόνιμα  και θα 

πραγματοποιείται διάστρωση φυτικής γης όπου αυτό χρειάζεται.  

• Μετά θα γίνεται φύτευση δασικών ειδών.  

• Επιπρόσθετα θα δημιουργούνται εκτάσεις για γενική χρήση.  

Συνοψίζοντας οι εργασίες αποκατάστασης σχετίζονται με τους τελικούς χώρους 

εκσκαφών, τις κοιλότητές τους που έχουν πληρωθεί µε άγονα και τις περιορισμένες 

εξωτερικές αποθέσεις των αγόνων. Τα στάδια της αποκατάστασης για τα εδάφη 

τροποποιούνται ανάλογα µε τη χρήση που προβλέπεται να έχει η γη προς 

αποκατάσταση για κάθε περιοχή. Σύμφωνα με την παρούσα γνώση ,οι συνήθεις 

χρήσεις της γης των εδαφών προς αποκατάσταση είναι οι ακόλουθες :  

• Εκτάσεις Δασικής βλάστησης. Η χρήση των δασικών εκτάσεων που δημιουργούνται 

είναι η ξυλοπαραγωγή, οι κτηνοτροφικές ζώνες και η δημιουργία των δασικών αυτών 

εκτάσεων στην περίμετρο των αποθέσεων των αγόνων. Η συνολική έκταση  στην οποία 

προβλεπεται η διενέργεια φυτεύσεων µε δασικά είδη με το πέρας των εργασιών της 

αποκατάστασης ορυχείων Πτολεμαΐδας υπολογίζεται σε 53.818 στρέμματα.  

 • Αγροτική χρήση. Οι εκτάσεις που προορίζονται για καλλιέργεια πρέπει να 

διαμορφωθούν σε επίπεδες ή παραεπίπεδες εκτάσεις στις οποίες να επικρατούν μικρές 

κλίσεις. Με το πέρας των δραστηριοτήτων αποκατάστασης οι εκτάσεις που 

προβλέπονται για αγροτική χρήση εκμισθώνονται σε γηγενής αγρότες έναντι μικρής 

τιμής και καλλιεργούνται σχεδόν εξολοκλήρου με σκληρό σιτάρι που ευδοκιμεί στην 

περιοχή. Στο μέλλον, με τη δημιουργία αρδευτικών υποδομών περιφερειακά των 

τεχνιτών λιμνών που πρόκειται να σχηματιστούν θα υπάρχει δυνατότητα καλλιέργειας 

φυτών πολυετών ή μονοετών µε υψηλότερες στρεμματικές αποδόσεις. Η συνολική 

έκταση που θα διαμορφωθεί με σκοπό την διεξαγωγή αγροτικών καλλιέργειών με το 

πέρας των έργων αποκατάστασης των ορυχείων Πτολεμαΐδας ανέρχεται μετά από 

εκτιμήσεις  σε  περίπου 54.711 στρ.  

 • Χρήσεις αναψυχής. Για να επιτευχθεί αυτή η χρήση θα δημιουργηθούν λιμναίες 

εκτάσεις, που θα σχηματιστούν στα ορύγματα της τελικής μορφής των ορυχείων. Με 

το πέρας των δραστηριοτήτων αυτών υπολογίζεται σχηματιζόμενες λίμνες  θα 

κατέχουν ολικό εμβαδόν περίπου 11.195 στρ. Αναλυτικότερα στοιχεία για την 

αποκατάσταση των λιμναίων οικοσυστημάτων θα δοθούν παρακάτω σε επόμενη 

υποενότητα της παρούσας διπλωματικής εργασίας.  

 • Ειδικές χρήσεις γης. Στις περιοχές της αποκατάστασης εμπεριέχονται οι χώροι 

υγειονομικής ταφής και ανακύκλωσης ,καθώς επίσης και του αθλητικού κέντρου με 

την πίστα Moto Cross. Η συνολική έκταση που θα καλύψουν οι χώροι αυτοί εκτιμάται 

ότι θα είναι περίπου 1.251 στρ. 

Επιπρόσθετα αξίζει να αναφερθεί ότι στις διαμορφωμένες εκτάσεις που θα 

δημιουργηθούν τελικά στα τμήματα των πρώην λιγνιτωρυχείων αναμένεται να 
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δημιουργηθούν χώροι στους οποίους θα εγκατασταθούν διάφοροι τύποι ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας σε έκταση περίπου 4.000 στρ., καθώς και η δημιουργία ζώνης 

Καινοτομίας παρακείμενα σε κύριο οδικό άξονα της περιοχής που θα διενεργηθεί η 

ανάπλαση. Για την αποδοτικότερη αποκατάσταση του χώρου ο τομέας περιβάλλοντος 

της ΔΕΗ Α.Ε. πρέπει να μεριμνήσει ώστε : 

«• Στο ανώτερο στρώμα αγόνων πάχους 10-15 m, η απόθεση θα πραγματοποιείται από 

καθαρά άγονα (δηλ. υπερκείμενα και λιγνιτικά ενδιάμεσα). 

 • Τα πλούσια σε οργανικά συστατικά άγονα υλικά, (δηλαδή τα λιγνιτικά ενδιάμεσα), 

που οδηγούνται στις αποθέσεις αγόνων θα αποτίθενται κατά το δυνατό στις τελικές 

επιφάνειες, πάχους 2 m περίπου, συμβάλλοντας µε αυτό τον τρόπο στη δημιουργία 

γόνιμων εκτάσεων. Αυτό έχει διαπιστωθεί µε βάση την εμπειρία των αποκαταστάσεων 

που έχουν πραγματοποιηθεί από τη δεκαετία του ’90 μέχρι σήμερα.  

 • Στους προς αποκατάσταση χώρους απόθεσης αγόνων θα παραμείνει µόνο ο 

απαιτούμενος για τις εργασίες κινητός εξοπλισμός. Οι χώροι των αποθέσεων θα 

καθαρίζονται πλήρως από υλικά που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη λειτουργία των 

ορυχείων (π. χ. ιμάντες, μεταλλικά εξαρτήματα κλπ. ). »(ΔΕΗ 2010) 

 

5.1.2 Διάστρωση – εξομάλυνση τελικών επιφανειών  
Η διάστρωση και εξομάλυνση των επιφανειών μετά το πέρας της εξόρυξης είναι 

απαραίτητη κατά βάση στις περιοχές των αποθέσεων των άγονων υλικών. Οι ομαλές 

επιφάνειες μετά τη διεξαγωγή της διάστρωσης θα επιτρέπουν την απορροή των 

επιφανειακών υδάτων ομαλά προς συγκεκριμένη κατεύθυνση, και προτιμάται να ρέουν 

σχηματίζοντας  κοίτη ρέματος που θα έχει τη μορφή μαιάνδρου, για να περιορίζεται η 

ταχύτητα της ροής και να προλαμβάνεται η διάβρωση του εδάφους. Παρόμοιες 

εργασίες για την εξομάλυνση των εδαφών γίνονται και μέσα στους χώρους των τελικών 

εκσκαφών. Οι εργασίες που σχετίζονται με τη διάστρωση εκτελούνται µε τη χρήση 

εξοπλισμού μηχανημάτων κατάλληλων για χωματουργικά έργα , κατά βάση 

προωθητών και ισοπεδωτών αλλά και µε τη χρήση φορτηγών και φορτωτών , για τις 

περιπτώσεις που χρειάζεται μεταφορά υλικών με μεγάλο όγκο.  

 

5.1.3 Έλεγχος των κλίσεων 
Για να εξαλειφθεί η διάβρωση τοπικής κλίμακας και να επιτευχθεί η γεωτεχνική 

ευστάθεια είναι απαραίτητη η διενέργεια ελέγχου των κλίσεων στα πρανή της 

περιμέτρου των αποθέσεων αγόνων και των βαθμίδων των εκσκαφών που θα 

παραμείνουν. Πιο συγκεκριμένα οι τελικές κλίσεις των πρανών των αποθέσεων πρέπει 

να κατέχουν κλίση που να κυμαίνεται από 1:2, 5 έως 1:4, αναλόγως του ύψους, της 

φύσης και του υλικού του υποβάθρου της απόθεσης. Ομοίως τα πρανή στους χώρους 

των τελικών εκσκαφών χρήζουν κατάλληλης διαμόρφωσης ώστε οι γενικές τελικές 

τους κλίσεις να είναι από 1:2 έως 1:5 αναλόγως του βάθους, της φύσης των υλικών και 

της κλίσης των στρωμάτων των γεωλογικών σχηματισμών σε σχέση µε το πρανές 

καθώς επίσης  και των διευθύνσεων των ανέμων που επικρατούν στην υπό μελέτη 

περιοχή. Σε περιοχές που μετά από μετρήσεις  τοπογραφικού χαρακτήρα προκύπτει ότι 

οι κλίσεις ξεπερνούν το όριο που έχει καθοριστεί θα διενεργείται περεταίρω 
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εξομάλυνση µε την προώθηση υλικών από το φρύδι προς το πόδι του πρανούς (εικόνα 

7).Εν κατακλείδι , στην τελική μορφή τα πρανή που προκύπτουν από τη διενέργεια 

εκσκαφής ή την δημιουργία αποθέσεων στις περιοχές που δημιουργούνται οριζόντιες 

βαθμίδες, θα μετασχηματίζονται ώστε να διαθέτουν ήπια κλίση, (2-3%), προς το 

εσωτερικό, για  να μειώνονται προβλήματα διάβρωσης που είναι πιθανά, καθώς επίσης 

και να μεγιστοποιείται η κατακράτηση νερού της βροχής ώστε να υποβοηθείται η όσο 

το δυνατόν γρηγορότερη ανάπτυξη βλάστησης (εικόνα 8).Για να το 

συγκεκριμενοποιήσουμε, οι κλίσεις των πρανών εκσκαφής σε κάθε βαθμίδα πρέπει 

είναι 45ο (1:1), οι γενικές τελικές κλίσεις στα πρανή της εκσκαφής πρέπει να  είναι από 

1:2 έως 1:5 και οι γενικές κλίσεις λειτουργίας στα πρανή της εκσκαφής πρέπει να 

κυμαίνονται  από 1:4 έως 1:6, ανάλογα του βάθος, της φύσης των υλικών και της 

κλίσης των στρωμάτων σε συσχετισμό με τα πρανή. Οι κλίσεις στα πρανή στις 

αποθέσεις των αγόνων σε κάθε βαθμίδα είναι 1:1, 5, οι γενικές τελικές κλίσεις 

κυμαίνονται από 1:2, 5 έως 1:4, ενώ οι γενικές κλίσεις λειτουργίας είναι από 1:4 μέχρι 

1:10 αναλόγως του ύψους, της φύσης των υλικών καθώς  επίσης και του υλικού του 

υποβάθρου.  

 

Εικόνα 7 Κλίση πρανών (πηγή :περιβαλλοντική μελέτη ΔΕΗ 2010) 
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Εικόνα 8 περιοχή ορυχείου κυρίου πεδίου δίπλα στο εργοτάξιο του εργοστασίου Πτολεμαΐδα 5, που έχει υποστεί 

ανάπλαση και εξομάλυνση κλίσης των πρανών του ορυχείου.  

 

5.2 Διαχείριση φυτικής γης  

5.2.1 Δειγματοληψίες και αναλύσεις εδαφών τελικών επιφανειών 
Ακολουθώντας τις πρακτικές που εφαρμόζονται στα ορυχεία της Πτολεμαΐδας, η 

διεξαγωγή του ελέγχου της  υφιστάμενης γονιμότητας των γαιωδών υλικών που 

βρίσκονται επιφανειακά των αποθέσεων και των βαθμίδων εκσκαφών που παραμένουν 

από την εξόρυξη διενεργείται με δειγματοληψία και διεξαγωγή ειδικών αναλύσεων σε 

εργαστήρια. Στα στοιχεία που λαμβάνονται από εργαστηριακούς ελέγχους και 

δειγματοληψίες βασίζεται η ακόλουθη εκτίμηση:  

•Η ύπαρξη ή όχι αναγκαιότητας για διάστρωση φυτικής γης στις τελικές επιφάνειες 

απόθεσης και το κατάλληλο πάχος της για την όσο γίνεται πιο γρήγορη δημιουργία της 

βλάστησης, στις περιοχές που προβλέπεται να αποδοθούν για αγροτικές καλλιέργειες.  

•Το αν είναι αναγκαίο ή όχι να γίνει εμπλουτισμός στο έδαφος από οργανική ύλη 

(ενδιάμεσα άγονα υλικά που περιέχουν λεπτές λιγνιτικές στρώσεις) ή με εφαρμογή 

χημικής λίπανσης.  

 • Η ανάγκη ή μη διενέργειας χημικής ή μηχανικής καταπολέμησης των ζιζανίων.  

Σύμφωνα µε τις καλύτερες πρακτικές που επιτάσσει η διεθνής βιβλιογραφία και 

γνωρίζοντας τη χωρική μεταβλητότητα των ποιοτικών χαρακτηριστικών του εδάφους 

που πρόκειται να υποστεί δράσεις αποκατάστασης, προτείνεται να λαμβάνονται τα 

απαραίτητα ανάλογα με την περίσταση δείγματα του εδάφους.  
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Στα συλλεγόμενα εδαφικά δείγματα διενεργούνται εργαστηριακές αναλύσεις με στόχο 

το να προσδιοριστούν οι παράμετροι που καθορίζουν τη γονιμότητα των εδαφών, οι 

παράμετροι αυτοί είναι  οι ακόλουθοι:  

• Η μηχανική σύσταση του εδάφους  

• Το p H  

• Η ηλεκτρική αγωγιμότητα  

• Η περιεκτικότητα του εδάφους σε ελεύθερο ανθρακικό ασβέστιο  

• Η περιεκτικότητα σε οργανική ουσία  

• Η περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά : B, Ca, Zn Mg, Mn, , P,   Fe, K, Cu  

• Η περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα: Ni, Cd, Pd, Co,  

 

5.2.2 Ανάλυση ποσότητας φυτικής γης από το μέτωπο εκμετάλλευσης 

των ορυχείων  
Η φυτική γη που διαστρώνεται όπου είναι απαραίτητο στις επιφάνειες των αποθέσεων 

των αγόνων τελικής μορφής και στις τελικές βαθμίδων των ορυχείων , προέρχεται από 

καλλιεργήσιμές εκτάσεις, που σταδιακά καταλαμβάνονται κατά τη διάρκεια εξόρυξης 

του λιγνίτη των ορυχείων. Για να εκτιμηθεί η διαθεσιμότητα της φυτικής γης ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα γίνεται δειγματοληψία στις περιοχές εξόρυξης με στόχο τον 

προσδιορισμό του πάχους της αφού είναι γνωστό πως αυτό ποικίλει ανάλογα με την 

τοποθεσία και τις συνθήκες που επικρατούν σε αυτή .Το κυμαινόμενο εύρος της 

φυτικής γης βρίσκεται μεταξύ 0 έως 100 cm, και μετά την εύρεσή του τοποθετείται 

ειδική σήμανση σήμανση ώστε να το γνωρίζουμε. Με την συγκεκριμένη τεχνική 

εξασφαλίζεται ο πετυχημένος καθορισμός και η σωστή μεταφορά της φυτικής γης στις 

επιφάνειες που θα αποκατασταθούν. Ταυτόχρονα γίνεται λήψη περιοδικών δείγματα 

για την πραγματοποίηση  εργαστηριακών αναλύσεων με στόχο να προσδιοριστούν τα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά της φυτικής γης. Για να αφαιρεθεί η επιφάνεια του εδάφους 

στην οποία εμπεριέχεται η φυτική γη από τις θέσεις εκσκαφής ώστε να μεταφερθεί στις 

επιφάνειες που θα πραγματοποιηθούν οι δραστηριότητες αποκατάστασης  

χρησιμοποιούνται από μικρού ως μεσαίου μεγέθους σκαπτικά μηχανήματα και 

χωματουργικά αυτοκίνητα, όπως το μικρό πάχος της φυτικής γης υπαγορεύει.  

 

5.2.3 Τεχνικές διάστρωσης φυτικής γης σε οριζόντιες και κεκλιμένες 

επιφάνειες  
Άμεση μεταφορά και η διάστρωση των επιλεγμένων τελικών επιφανειών των 

αποθέσεων αγόνων των ορυχείων με φυτική γη είναι η καλύτερη πρακτική διαχείρισής 

της. Με τη συγκεκριμένη τεχνική γίνεται παράληψη της διαδικασίας προσωρινής 

αποθήκευσής της που  ενδέχεται να προκαλέσει απώλεια των θρεπτικών συστατικών 

της τόσο ολική όσο και μερική, αν δεν πραγματοποιηθεί με τον κατάλληλο τρόπο, και 

μπορεί επίσης να φέρει επιπτώσεις στην ολική τιμή των έργων αποκατάστασης ( 

εξαιτίας δέσμευσης εκτάσεων και δαπανών για υλικά και ημερήσιους μισθούς των 
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εργατών που θα φροντίζουν για τη διαχείριση της φυτικής γης). Όπως επιτάσσουν 

πρακτικές με διεθνή αναγνώριση, το στρώμα της φυτικής γης το οποίο θα στρώνεται 

στις τελικές επιφάνειες πρέπει να είναι έχει πάχος από 10 μέχρι 50 cm. Κατά τη 

διενέργεια διάστρωσης, τοποθετούνται σε κάνναβο κατάλληλο , πάσσαλοι από ξύλο 

µεενδείξεις  ώστε να διακρίνεται με ευκολία (με κόκκινη γραμμή) το ύψους στο οποίο 

πρέπει να ανέρχεται η φυτική γη που θα διαστρωθεί. Με αυτόν τον τρόπο θα 

διασφαλιστεί η κάλυψη με ομοιόμορφο τρόπο των τελικών επιφανειών µε φυτική γη, 

και θα δοθεί η δυνατότητα ογκοµέτρησης µε τη βοήθεια ειδικών επιστημόνων 

(τοπογράφων) της φυτικής γης που έχει διαστρωθεί, επιτρέποντας έτσι τον ευκολότερο 

τεχνικοικονομικό έλεγχο του έργου. Από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. προτάθηκε η διάστρωση 

στρώματος  φυτικής γης να γίνεται με πάχος 30 cm στο 50% των τελικών επιφανειών 

των αποθέσεων, οι οποίες θα δοθούν για αγροτική χρήση.  

 

 

5.2.4 Δυνατότητα διάστρωσης φυτικής γης σε χέρσες εκτάσεις εκτός 

της απαλλοτριωμένης έκτασης των ορυχείων 
 

 Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που είναι  διαθέσιμη φυτική γη από τα μέτωπα 

προηγούμενων εκσκαφών εκμετάλλευσης των ορυχείων αλλά δεν υφίστανται περιοχές 

προς αποκατάσταση που να είναι έτοιμες ,υπάρχει δυνατότητα η φυτική αυτή γη να 

διαστρωθεί σε εκτάσεις που είναι χέρσες και εκτείνονται έξω από τα όρια της 

απαλλοτρίωσης των ορυχείων. Η παραπάνω πρακτική, σύμφωνα µε την άποψη ειδικών 

μελετών οι οποίες διενεργήθηκαν για την περιοχή, επιβάλλεται ώστε να προχωρήσει 

µε γοργούς ρυθμούς αποκατάσταση της βλάστησης και των εδαφών του λιγνιτικού 

κέντρου .  

 

5.2.5 Δυνατότητα συντήρησης φυτικής γης  
Η ύστατη μέθοδος για να γίνει διαχείριση στη φυτική γη που συλλέγεται από την αρχή 

των δραστηριοτήτων εξόρυξης και στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η διάστρωσή 

της μέσα ή έξω από τα όρια των περιοχών των ορυχείων, κρίνεται απαραίτητη η σωστή 

της συντήρηση, ώσπου να δημιουργηθούν νέοι προς χώροι που να χρήζουν 

αποκατάστασης. Για να συντηρηθεί η φυτική αυτή  γη προβλέπεται ότι μετά την 

εκσκαφή της θα γίνεται απόθεσή της σε μικρούς σωρούς, για να μην υφίστανται 

συμπίεση τα υλικά της βάσης των σωρών και να εξασφαλίζεται η σωστή και επαρκής 

αέρια κυκλοφορία . Έπειτα, οι συγκεκριμένοι σωροί σκεπάζονται από ποώδη 

βλάστηση και περιβάλλονται από μικρού ύψους ανάχωμα, με στόχο την συγκράτηση  

της υγρασίας κοντά στη βάση τους.  

 

5.2.6 Δυνατότητα υποκατάστασης της φυτικής γης µε άλλα υλικά που 

συνεξορύσσονται µε το λιγνίτη  
Όπως προαναφέρθηκε η φυτική γη πρέπει να διαστρώνεται με πάχος 30 εκατοστών στο 

50% των επιφανειών αποθέσεων τελικής μορφής, οι οποίες θα χρησιμεύσουν για 
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γεωργικούς σκοπούς. Δεδομένου ότι η επιφάνεια η οποία θα προκύψει στο τέλος και 

χρήζει αποκατάστασης είναι μια καμπύλη επιφάνεια πολύ μεγαλύτερη από τις σχετικά 

επίπεδες επιφάνειες από τις οποίες προέρχεται η φυτική γη και φέρει πτυχώσεις , δεν 

δύναται να διαστρωθεί σε όλες τις επιφάνειες των πρώην λιγνιτωρυχείων φυτική γη. 

Με στόχο την προετοιμασία των επιφανειών που πρέπει να αποκατασταθούν  γίνεται 

χρήση και αξιοποίηση των λιγνιτικών ενδιαμέσων, που εξορύσσονται ως άγονα αφού 

προέρχονται από την εξόρυξη πολλαπλών στρώσεων η μια στρώση μετά την άλλη 

πτωχού λιγνίτη με χαμηλή θερμαντική ικανότητα (<800 kcal/kg) και στείρων 

ανόργανων υλικών. Τα συγκεκριμένα υλικά μετά από εργαστηριακές εργαστηριακές 

μελέτες που  διεξήχθησαν επιταχύνουν την ανάπτυξη της βλάστησης με όμοιους  

επιταχυντικούς ρυθμούς µε αυτούς που προσδίδει  η φυτική γη. Το γεγονός ότι 

ανευρίσκονται τα συγκεκριμένα υλικά σε τελικές επιφάνειες, έχει επιφέρει υψηλές 

στρεμματικές αποδόσεις που ανέρχονται στα 300 k g/στρέμμα για το σιτάρι που είναι 

σκληρό, οι οποίες, αν συγκριθούν με άλλες αποδόσεις από καλλιεργήσιμες επιφάνειες 

της ευρύτερης περιοχής έχουν προσεγγιστικά διπλάσια απόδοση. Συμπερασματικά, τα 

άγονα πτωχά σε λιγνίτη στρώματα από τα  εδάφη των εξορύξεων ενεργούν θετικά στην 

απόδοση κάποιων καλλιεργειών και για αυτό αυτές οι στρώσεις χρήζουν 

εκμετάλλευσης, και πιο συγκεκριμένα οι στρώσεις εδαφών που ονομάζονται 

«λεοναρδίτης» (υποκατηγορία των λιγνιτών), η εκμετάλλευση αυτή μπορεί να γίνει µε 

την παραγωγή εδαφοβελτιωτικών και οργανοχουµικών λιπασμάτων όπως συνέβη και 

σε προγενέστερα χρόνια. Έπειτα από αξιολόγηση αποτελεσμάτων από μελέτες της 

περιόδου 1997-2001 προκύπτει ότι τα αποκαταστημένα άγονα εδάφη διαθέτουν 

επίπεδα παραγωγικότητας όμοια µε αυτά της παραγωγικότητας της ευρύτερης 

περιοχής και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα μεγαλύτερα. (εικόνα 9).  

 

Εικόνα 9 Συγκριτικό διάγραμμα αποδόσεων σιτηρών, μεταξύ αποθέσεων ΛΚΔΜ και όμορων σε αυτές περιοχών 

(ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ-ΠΤΕΛΕΩΝΑ) ΔΕΗ 2010 

Το να αξιοποιηθούν τα άγονα υλικά που εξορύσσονται παράλληλα µε το λιγνίτη και 

μπορούν βελτιστοποιήσουν την γονιμότητα των εδαφών που έχουν αποκατασταθεί 

είναι μια λύση που υποστηρίζεται και από την νομοθεσία του κράτους των Ηνωμένων 

Πολιτειών της Αμερικής, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ορυχείων τα οποία διανοίχθηκαν σε 
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περιοχές με εδάφη πτωχά ή περιορισμένης γονιμότητας εξαιτίας της διενέργειας  

εντατικής καλλιέργειας. Με στόχο να αξιοποιηθεί ο λεοναρδίτης, που  είναι υλικό 

πλούσιο σε  οργανική ύλη ,στις τελικές επιφάνειες χρειάζεται σωστό όργωμα και 

ανάμιξη ουσιών του επιφανειακού στρώματος.  

 

5.2.7 Δενδροφύτευση δασικών ειδών στις περιοχές προς 

αποκατάσταση 
 Στη διάρκεια διεξαγωγή δενδροφυτεύσεων δασικών ειδών γίνεται επιλογή τόσο 

ενδημικών όσο και άλλων ειδών τα οποία προσαρμόζονται τόσο στις εδαφικές όπως 

επίσης  και στις συνθήκες του κλίματος της περιοχής που θα γίνει η φύτευση. Στην 

περίπτωση των ορυχείων της Πτολεμαΐδας, στα οποίες υπάγεται το ορυχείο κυρίου 

πεδίου και Μαυροπηγής, γίνεται προγραμματισμός της φύτευσης δασικών 

δενδρυλλίων και της δημιουργίας νέων εκτάσεων που να αποτελούνται από δασική 

βλάστηση που θα αντικαθιστούν τι περιορισμένες δασικές εκτάσεις της Μαυροπηγής, 

Ποντοκώµης και Κοµάνου. Κύριο μέλημα της περιβαλλοντικής αποκατάστασης  

εδαφών των λιγνιτωρυχείων της Πτολεμαΐδας είναι να δημιουργηθεί μια υγιής δασική 

έκταση η οποία θα  εκτείνεται σε πιο μεγάλη περιοχή από αυτή η οποία καλύπτεται 

από δάση στην περιοχή του έργου σήμερα. Τα κριτήρια με τα οποία επιλέγονται τα 

δασικά είδη που θα χρησιμοποιηθούν για αποκατάσταση της βλάστησης της περιοχής 

ανάπλασης είναι τα παρακάτω:  

• Να φυτεύονται τοπικά φυτικά είδη που ευδοκιμούν στην περιοχή, ώστε να είναι 

προσαρμοσμένα στις περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν σε αυτή και να 

εξασφαλίζεται με αυτό τον τρόπο η μέγιστη επιτυχία φύτευσης και κατά συνέπεια η 

καλύτερη  περιβαλλοντική αποκατάσταση και ανάπλαση της περιοχής.  

• Στη διάρκεια της αποκατάστασης των ορυχείων της Πτολεμαΐδας δεν φυτεύονται 

άμεσα είδη φυτών που υπήρχαν στην περιοχή πριν την έναρξη των εξορύξεων, αλλά 

προτιμώνται φυτά που στοχεύουν στη δημιουργία ενός δάσους από πρόδρομα είδη 

ώστε να διευκολυνθεί η εγκατάσταση του τελικού δασικού είδους τέτοια φυτά είναι 

και οι ακακίες. Τα δασοπονικά είδη που είναι βέλτιστο να φυτεύονται σε μια επιφάνεια 

εξολοκλήρου γυμνή χρειάζεται να είναι, φωτόφυτα, ελαφρόσπορα, µε μικρές εδαφικές 

απαιτήσεις, µε μεγάλο οικολογικό εύρος και δυνατότητα αύξησης με γοργούς ρυθμούς 

από το πρώτο ακόμα στάδιο της ηλικίας τους για να γίνει η ανάπλαση όσο το δυνατών 

ευκολότερα γρηγορότερα και πιο οικονομικά.  

 • Η αποκατάσταση της βλάστησης προστατεύει και βελτιώνει το έδαφος ενώ 

συγχρόνως έχει σκοπό την αποκατάσταση της αισθητικής του υφιστάμενου τοπίου µε 

τη δημιουργία ενός δάσους.  

• Για τους λόγους που σημειώθηκαν παραπάνω, προτείνεται να δημιουργούνται  μικτά 

δάση που να αποτελούνται τόσο από κωνοφόρα όσο και από πλατύφυλλα δασικά είδη. 

Η δημιουργία του μικτού δάσους παίζει πολύ μεγάλο ρόλο για την επίτευξη επιτυχούς 

περιβαλλοντικής αποκατάστασης της άμεσης περιοχής επέμβασης σε διάστημα 

κάποιων δεκαετιών, αφού το μικτό δάσος έχει το μεγάλο πλεονέκτημα της 

αυτοπροστασίας από πυρκαγιές και από ασθένειες των δέντρων.  
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 • Συγκεκριμένα για να προστατευθεί και να βελτιωθεί το έδαφος, η δενδρώδης 

βλάστηση που θα δημιουργηθεί είναι φρόνιμο να αποτελείται από είδη µε πλούσιο 

υπέργειο τμήμα, πυκνό και βαθύ ριζικό σύστημα, καθώς και από είδη όπως αυτά της 

ακακίας και του σπάρτου που έχουν την ιδιότητα να δεσμεύουν το άζωτο (Ν) της 

ατμόσφαιρας και να εμπλουτίζουν µε αυτό το δάσος.  

 

 5.3 Μεθοδολογία αποκατάστασης των λιμναίων οικοσυστημάτων των 

πρώην λιγνιτωρυχείων  
Όπως προαναφέρθηκε μια τεχνική για ανάπλαση του οικοσυστήματος μετά το κλείσιμο 

ενός λιγνιτωρυχείου είναι η δημιουργία στο μέχρι πρότινος «σεληνιακού» τοπίου, ενός 

τεχνητού υδροβιότοπου με το σχηματισμό τεχνητής λίμνης. Ο τεχνητός αυτός 

υγρότοπος θα επιφέρει πληθώρα θετικών αντικτύπων στο τοπικό περιβάλλον, που θα 

αναφερθεί εκτενέστερα παρακάτω. Πιο συγκεκριμένα θα δοθεί ο ορισμός του 

υγροτόπου. «Υγρότοποι, ονομάζονται οι φυσικές ή τεχνητές περιοχές οι οποίες 

αποτελούνται από έλη µε ποώδη βλάστηση, από µη αποκλειστικώς οµβροδίαιτα έλη 

µε τυρφώδες υπόστρωμά, από τυρφώδεις γαίες ή από νερό»(https://el. wikipedia. 

org/wiki/%CE%A5%CE%B3%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CF%8C%CF

%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%82). Οι συγκεκριμένες περιοχές είναι 

μονίμως ή προσωρινώς γεμάτες με νερό που μπορεί είναι τόσο στάσιμο όσο και 

τρεχούμενο, γλυκό, υφάλμυρο ή ακόμα και αλμυρό. Σημαντικό γνώρισμα της περιοχής 

μετάβασης που περιβάλλεται μεταξύ των μόνιμα κατακλυσμένων και αμιγώς χερσαίων 

περιοχών είναι η ύπαρξη υδροχαρούς βλάστησης και υδροµορφικών εδαφών, δηλαδή 

εδαφών τα οποία έχουν συγκεκριμένα γνωρίσματα που τους προσδίδει η μεγάλη 

στάθμη νερού που τα κατακλύζει. Οι πιο συνηθισμένοι τύποι υγροτόπων είναι: οι 

ποταμοί, οι εκβολές ποταμών που ονομάζονται και δέλτα, οι λίμνες, οι λιμνοθάλασσες, 

οι πηγές, οι  παρόχθιες περιοχές, οι τεχνητοί ταμιευτήρες νερού, και οι αλυκές. Οι 

υγρότοποι εμφανίζουν μεγάλη βιοποικιλότητα µε ευρεία γκάμα υδρόβιων πτηνών τα 

οποία φωλιάζουν αναπαράγονται τρέφονται και αναπαύονται εκεί. Οι λειτουργίες που 

επιτελούν οι υγρότοποι κατατάσσονται σε 3 κατηγορίες σχετικές µε: 

 1.την υδρολογία,  

 2.την ποιότητα του νερού και  

3.την διατήρηση της βιοποικιλότητας.  

Οι λειτουργίες οι οποίες αφορούν την υδρολογία και είναι σχετικές με το έργο της 

ανάπλασης του λιγνιτωρυχείου Μαυροπηγής που εξετάζουμε, εμπεριέχουν συν τοις 

άλλοις τον εμπλουτισμό των υδροφόρων οριζόντων και τον έλεγχο και περιορισμό των 

πλημμύρων. Οι σχετικές µε την ποιότητα του νερού λειτουργίες εμπεριέχουν το να 

παγιδεύονται ιζήματα και τοξικοί ρύποι, απομακρύνονται και μετασχηματίζονται τα 

θρεπτικά στοιχεία, και με αυτό τον τρόπο βελτιώνεται η ποιότητα του νερού. Οι 

λειτουργίες που επιφέρουν µε την υποστήριξη της βιοποικιλότητας εμπεριέχουν την 

δέσμευση ακτινοβολίας από τον ήλιο και την στήριξη των τροφικών αλυσίδων, µε 

αποτέλεσμα να στηρίζουν τη βιοποικιλότητα των ειδών της χλωρίδας και της πανίδας. 

Ο τρόπος που λειτουργούν οι τεχνητοί υγρότοποι βασίζεται στο συνδυασμό της χρήσης 

του εδάφους, του νερού και της υδροτροπικής βλάστησης µε στόχο να δημιουργηθούν 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B3%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B3%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B3%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%82
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εκείνες οι υδροτροπικές λειτουργίες, οι οποίες θα υποβοηθούν την ποιοτική βελτίωση 

των υδάτινων όγκων. Οι κυριότερες από αυτές είναι:  

• Το να απομακρύνουν και να μετασχηματίζουν τα θρεπτικά στοιχεία.  

• Το να συγκρατούν ιζήματα και τοξικές ουσίες.  

Πιο συγκεκριμένα οι διεργασίες λαμβάνουν χώρο μέσα σε έναν τεχνητού υγρότοπο 

χωρίζονται σε: 

 • Φυσικές ,σε αυτές συγκαταλέγονται οι διεργασίες της καθίζηση, της διήθησης, της 

προσρόφησης και της εξαέρωσης.  

 • Χημικές, κάποιες από αυτές είναι οι διεργασίες της κατακρήμνισης,  υδρόλυσης,  

οξείδωσης – αναγωγής.  

 • Βιολογικές, σε αυτές ανήκει ο μεταβολισμός των βακτηρίων, ο φυτικός 

μεταβολισμός και οι διεργασίες αποικοδόμησης νεκρών ιστών.  

 Οι τεχνητοί υγρότοποι, εκτός από το να βελτιώνουν την ποιότητα του νερού επιτελούν 

και άλλες δράσεις που θα αναφερθούν παρακάτω:  

 • Αντιμετωπίζουν τις πλημμύρες και υποβοηθούν (µε έμμεσο τρόπο) την 

αναπλήρωσης των υδροφόρων οριζόντων και εξασφαλίζουν νερό για άρδευση 

κατάλληλης ποιότητας. Για αυτό οι υγρότοποι βελτιώνουν και την ποιότητα των 

παρακείμενων σε αυτούς εδαφών.  

 •Λειτουργείες που επιτελούν οι υγρότοποι ,τεχνητοί ή φυσικοί, είναι ικανές να 

αντιμετωπίσουν προβλήματα διαχείρισης τόσο υδατικών όσο και  εδαφικών πόρων  στο 

επίπεδο της λεκάνης απορροής.  

• Τα υδροτροπικά οικοσυστήματα στηρίζουν πλήθος παραγωγικών δραστηριοτήτων 

του  ανθρώπου, και συγχρόνως αποτελούν ενδιάμεσους ή τελικούς αποδέκτες της 

επιφανειακής, αλλά και υπόγειας απορροής της υδρολογικής λεκάνης που ανήκουν .  

• Παράλληλα ο βαθμός που επιτελούνται οι λειτουργίες ενός υγρότοπου, επηρεάζεται 

από την ποιότητα των πόρων, τόσο υδατικών όσο και εδαφικών οι οποίοι βρίσκονται 

κοντά σε αυτόν. 

 Εν κατακλείδι οι υγρότοποι έχουν μεγάλη αξία για τον άνθρωπο, αφού είναι γνωστό 

πως:  

• Η μεγάλη βιοποικιλότητα των υγροτόπων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη βελτίωση 

των καλλιεργούμενων φυτών, των αγροτικών ζώων και των μικροοργανισμών.  

• Προσδίδουν το απαραίτητο νερό ύδρευσης και άρδευσης, εμπλουτίζοντας τους 

υπόγειους υδροφορείς, και προστατεύουν από πλημμύρες. Επιπρόσθετα  λειτουργούν 

σαν φίλτρα και καθαρίζουν τους ρύπους, μειώνουν τις ζημιές από παγετούς και 

καύσωνες καθώς δεν επιτρέπουν μεγάλες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις.  

 • Αποτελούν χώρους αναψυχής, άθλησης, οικολογικού τουρισμού, εκπαίδευσης και 

έρευνας.  
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 Για όλους αυτούς τους λόγους που προαναφέρθηκαν προτείνεται μετά την 

ολοκλήρωση  εκμετάλλευσης των λιγνιτωρυχείων ανοιχτού , αφού θα παραμείνουν οι 

τελικές εκτεθειμένες μεγάλες κοιλότητες, να γεμίσουν μερικώς με νερό που θα  

προέρχονται τόσο από κατακρημνίσματα της ατμόσφαιρας και επιφανειακές απορροές, 

όσο και από τον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής, με το πέρας των αντλήσεων και να 

σχηματιστούν τεχνητές λίμνες. Εναλλακτικά στην περιοχή μελέτης των ορυχείων του 

λεκανοπεδίου της περιοχής της Πτολεμαΐδας μπορεί να μελετηθεί η πιθανότητα 

παροχέτευσης νερών από το ρέμα Σουλού, που εκβάλλει στη λίμνη Βεγορίτιδα, για να 

βοηθήσει  το σχηματισμό τεχνητής λίμνης.  

Τα κύρια προβλεπόμενα στάδια αποκατάστασης για την προστασία αυτών των 

τεχνητών λιμναίων οικοσυστημάτων είναι τα ακόλουθα:  

1. Δημιουργία μηχανισμών που θα ελέγχουν τη στάθμη.  

2. Σταθεροποίηση των πρανών.  

3. Διενέργεια δενδροφυτεύσεων.  

4. Διεξαγωγή παρεμβάσεων στην αισθητική του τοπίου.  

5.  Παρακολούθηση της ποιότητας του νερού του λιμναίου οικοσυστήματος  

6. Λήψη των απαραίτητων μέτρων για την προστασία τους.  

Το να σταθεροποιηθούν τα πρανή που περιβάλλουν εξεταζόμενα λιμναία 

οικοσυστήματα είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας ασφαλείας των εδαφών που έχουν 

αποκατασταθεί. Τα σχηματιζόμενα πρανή των ορυχείων τοποθετούνται σε 2 

κατηγορίες:  

1. Τα  πρανή των βαθμίδων που παραμένουν από την τελική εκσκαφή.  

2. Τα πρανή των αποθέσεων των αγόνων υλικών της κοιλότητας της εκσκαφής.  

 Η ευστάθεια των πρανών που δημιουργούνται από τις βαθμίδες της τελικής εκσκαφής 

που παραμένουν στο τέλος των εξορύξεων επηρεάζεται από την ολική κλίση του 

πρανούς και όχι από την κλίση των υπόλοιπων βαθμίδων. Η σταθερότητα των πρανών 

που σχηματίζονται από τις αποθέσεις αγόνων τόσο σε κοιλότητες εξοφλημένων όσο 

και ενεργών ορυχείων (εσωτερικές αποθέσεις) αυξάνεται με την προσθήκη κάποιας 

ποσότητας ιπτάμενης τέφρας που λειτουργεί ως συνδετικό υλικό. Αυτή η δράση για να 

επιτευχθεί η σταθερότητα των πρανών περιμετρικά των λιμνών θα επιφέρει θετικά 

αποτελέσματα στο να βελτιωθεί η προσβασιμότητα στις λίμνες και να διασφαλιστεί 

τόσο η ασφάλεια όσο και η εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων αναψυχής που μπορούν 

να λάβουν χώρο περιμετρικά των τεχνητών αυτών υδροβιότοπων .  
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6. Διεθνείς πρακτικές αποκατάστασης ορυχείων και 

μεταεξορυκτικής μετάβασης 
Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιαστούν αξιόλογες προτάσεις ανάπλασης ορυχείων από τη 

διεθνή βιβλιογραφία ορυχείων τόσο λιγνίτη όσο και άλλου τύπου.  

• Βέλγιο: 

Το 1991 δημιουργήθηκε η εταιρία SPAQUE για να ασχοληθεί με την 

αποκατάσταση των χώρων υγειονομικής ταφής και των μολυσμένων περιοχών στη 

Βαλλονία. Ο σύλλογος διαθέτει κατάλογο των μολυσμένων χώρων στην περιοχή 

και βοηθά στην ανάπτυξη έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολική, ηλιακή, 

υδροηλεκτρική, βιομάζα). Μέσω των θυγατρικών της εταιριών, η SPAQUE είναι 

ένας σημαντικός παράγοντας στη συλλογή, επεξεργασία και ανακύκλωση αδρανών 

αποβλήτων και κατασκευών.  

• Γερμανία: 

Στη Γερμανία εκτυλίσσεται σημαντική δραστηριότητα εξόρυξης άνθρακα εδώ και 

πολλούς αιώνες. Ένα από τα πρώτα δημοσιευμένα νομοθετήματα σχετικά με την 

επεξεργασία της εξορυσσόμενης γης ήταν το διάταγμα του 1966 που εκδόθηκε στη 

Ρηνανία, η οποία απαιτούσε να φυτευτούν εγκαταλελειμμένα ορυχεία με δέντρα 

ελάτης. Το 2007, στη Γερμανία παράχθηκαν 180 τόνοι λιγνίτη, πάνω από τη 

διπλάσια ποσότητα που παρήγαγε η χώρα με την αμέσως επόμενη μεγαλύτερη 

ποσότητα παραγωγής. Οι χώρες με τη μεγαλύτερη ποσότητα παραγωγής λιγνίτη 

είναι, η Αυστραλία με 72, 3 τόνους, η Ρωσία με 71, 3 τόνους και οι ΗΠΑ με 71, 2 

τόνους αντίστοιχα (Lotgers, 2004).  

Κάποια σύγχυση μπορεί να προκληθεί κατά τη μελέτη των γερμανικών εκθέσεων 

σχετικά με την αποκατάσταση των ορυχείων λόγω των διαφορετικών όρων που 

χρησιμοποιούνται. Η "εκ νέου καλλιέργεια" χρησιμοποιείται με τον ίδιο τρόπο 

όπως και η αποκατάσταση. Η Γερμανία χρησιμοποιεί επίσης τον όρο "Έκθεση" που 

δεν χρησιμοποιείται αλλού, ως μέτρο έκθεσης του φυσικού περιβάλλοντος σε 

εκπομπές ρύπων.  

Ο ΟΗΕ έχει συντάξει μια περίληψη της πολιτικής και των κανονισμών σχετικά με 

την εξόρυξη στη Γερμανία (ΟΗΕ, 2012). Το πιο σημαντικό από αυτή την έκθεση 

του κανονισμών είναι η νομοθεσία σχετικά με την " αποκατάσταση των πληγέντων 

κοινοτήτων και οικοσυστημάτων που υποστηρίζουν τη ζωή, 

συμπεριλαμβανομένου του παροπλισμού των ορυχείων".  

Ο ομοσπονδιακός νόμος περί ορυχείων αναγνωρίζει ότι οι εξορυκτικές 

δραστηριότητες δεν τελειώνουν με το κλείσιμο των ορυχείων και ως εκ τούτου 

απαιτεί να αποκατασταθούν οι περιοχές που επηρεάστηκαν από την εξορυκτική 

δραστηριότητα. Για τον λιγνίτη, ο οποίος αποτελεί σημαντικό μέρος του εγχώριου 

καυσίμου της Γερμανία, υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο εξόρυξης το οποίο 

συντονίζεται από επιτροπή. Η επιτροπή περιλαμβάνει εκλεγμένα μέλη από 

κοινότητες που συσχετίζονται με περιοχές εξόρυξης λιγνίτη. Το σχέδιο εξόρυξης 

λιγνίτη πρέπει να καθορίζει τα όρια εργασίας, να συντονίζει τις αλλαγές στην 

υποδομή που απαιτούνται από το ορυχείο, να καθορίζει τα εδάφη 

επανεγκατάστασης των πληττόμενων πληθυσμών, και να θέτει τα κρατικά βασικά 
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μέτρα αποκατάστασης. Υπάρχει επίσης νομοθεσία σχετικά με το σχεδιασμό 

κλεισίματος ορυχείων (σχέδια χρήσης γης και αποκατάσταση εργοταξίου, 

Ασφάλεια εργοταξίου, παροπλισμός, διαχείριση των υδάτων, προγράμματα και 

εργαζόμενοι)". Ο ομοσπονδιακός νόμος περί ορυχείων και τα σχετικά διατάγματα 

εξόρυξης στη Γερμανία περιγράφουν τις απαιτήσεις για τον προγραμματισμό 

κλεισίματος ορυχείων, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης.  

Η μεταλλευτική δραστηριότητα ήταν σημαντική κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 

του 1970 και του 1980 αφήνοντας ένα μεγάλο τμήμα εγκαταλελειμμένης γης σε 

όλη τη Γερμανία. Το απρογραμμάτιστο κλείσιμο ορυχείων μετά την επανένωση της 

Ανατολικής και Δυτικής Γερμανίας άφησε σημαντικό τμήμα κατεστραμμένων 

περιοχών. Οι τοπικές κυβερνήσεις των κρατών που παράγουν λιγνίτη, τα υπουργεία 

περιβάλλοντος, εργασίας, Οικονομίας και Οικονομικών ανέλαβαν ένα κοινό 

πρόγραμμα για την αντιμετώπιση στο πρόβλημα των εγκαταλελειμμένων ορυχείων 

και την αποκατάστασή τους. Ο γερμανικός ομοσπονδιακός νόμος περί ορυχείων 

περιλαμβάνει τώρα την απαίτηση για ειδικό σχέδιο εγκατάλειψης ορυχείων, το 

οποίο πρέπει να εγκριθεί από την αρχή εξόρυξης πριν από την έκδοση άδειας για 

την εξόρυξη (Andrews-Speed και Xia, 2003).  

Για την εξόρυξη λιγνίτη υπάρχει η διοικητική συμφωνία (VAI) του 1992 μεταξύ 

της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και των άλλων περιοχών, 

Βερολίνου, Βραδεμβούργου, Μεκλεμβούργου - Δυτική Πομεράνιας, Σαξονίας 

Άνχαλτ, Θουριγγία και το Ελεύθερο Κράτος της Σαξονίας για χρηματοδότηση της 

αποκατάστασης ρυπασμένων χώρων. Η συμφωνία χωρίζεται σε τρία επίπεδα 

(Frauenstein, 2009): 

1. Γραμματεία Διευθύνουσας Επιτροπής και Επιτροπής Προϋπολογισμού-

διεύθυνση και έλεγχος για το λιγνιτωρυχείο αποκατάστασης, με τη συμμετοχή 

εκπροσώπων της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης,  

2. περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια αποκατάστασης-Διαχείριση Έργων από 

την LMBV (Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-verwaltungsgesellschaft mbH),  

3. εταιρείες αποκατάστασης που ιδρύθηκαν από εταιρείες εξόρυξης λιγνίτη – για 

την υλοποίηση έργων αποκατάστασης.  

Συνολικά υπάρχουν πάνω από 5000 ρυπασμένοι χώροι που καλύπτονται από τη 

συμφωνία, εκ των οποίων οι 159 είναι κλειστά ορυχεία ανοιχτού τύπου, 122 

περιοχές αποθέσεων με τέφρα ή λιγνίτη, 120 εγκαταστάσεις καθίζησης (αδρανή 

υπερφόρτωση), και εννέα μονάδες θερμικής αναβάθμισης.  

Πάνω από 8, 2 δισεκατομμύρια ευρώ είχαν δαπανηθεί για την αποκατάσταση του 

λιγνίτη μέχρι το 2008 και για την τρέχουσα περίοδο, 2008-12, ένα δισεκατομμύριο 

ευρώ επιπλέον παρέχεται με το 75% αυτού να προέρχεται από την Ομοσπονδιακή 

κυβέρνηση και 25% από άλλες περιοχές (Frauenstein, 2009).  

• Γαλλία: 

Στη Γαλλία, οι περιοχές των πρώην ορυχείων θεωρούνται διαφορετικές από τις 

ρυπασμένες περιοχές γιατί ήταν μέχρι πριν της διάνοιξης του ορυχείου 

παραγωγικές και μετά το πέρας της εξόρυξης η περιοχή έχει εγκαταλειφθεί 
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προσωρινά ή μόνιμα και πρέπει να ανακτηθεί για μελλοντική χρήση. Οι περιοχές 

αυτές βρίσκονται σε περιοχές όπως η πρώην βιομηχανική περιοχή της Γαλλίας, για 

παράδειγμα η Λωρένη και το Nord-Pas de Calais.  

Τα αποθέματα των περιοχών των εγκαταλελειμμένων ορυχείων μετρήθηκαν από 

την EPFL (Etablissement Public Foncier de Lorraine) και μαζί αξιολογήθηκε η 

καταλληλόλητα της τοποθεσίας για μελλοντική χρήση. Περίπου 200.000 πρώην 

βιομηχανικοί χώροι και χώροι εξυπηρέτησης (περίπου 20.000 εκτάρια) και περίπου 

200 πρώην ορυχεία είναι τώρα εγκαταλελειμμένα. Ο αριθμός των τοποθεσιών των 

παρατημένων αυτών χώρων που δεν έχουν αναπλαστεί και εξυγιανθεί, δεν έχει 

μειωθεί την τελευταία δεκαετία, παρά την ενεργό αποκατάσταση. Οι νομικές 

πτυχές της αποκατάστασης των χώρων αυτών καλύπτονται από διάφορους νόμους 

και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων (EUGRIS, 2012): 

1. Νόμος για τις περιβαλλοντικές άδειες για βιομηχανικούς χώρους,  

2. Κώδικας μεταλλείας, για τα πρώην ορυχεία (Κώδικας μεταλλείας που 

τροποποιήθηκε πρόσφατα για να λάβει υπόψη την παύση της μεταλλευτικής 

δραστηριότητας και κλείσιμο των ορυχείων),  

3. Κώδικας αστικού δικαίου (ευθύνη ιδιοκτητών ακινήτων για ζημίες που 

προκλήθηκαν), πολεοδομικός Νόμος για την ανάπλαση των περιοχών πρώην 

εκμετάλλευσης, στο αστικό πλαίσιο,  

4. ειδικοί κανονισμοί σχετικά με τη διατήρηση ιστορικών κτιρίων.  

Το 1995 δημιουργήθηκε ένας νέος φόρος επί των ειδικών βιομηχανικών 

αποβλήτων για τη χρηματοδότηση της αποκατάστασης των ορυχείων ή τοποθεσιών 

των οποίων οι ιδιοκτήτες είναι αφερέγγυοι και δε μεριμνούν για την ανάπλασή 

τους.  

• Ισπανία: 

Η Ισπανία είδε μια έκρηξη στην εξόρυξη επιφανειών κατά τη διάρκεια της 

δεκαετίας του 1980, σε μεγάλο βαθμό στην περιοχή της λεκάνης απορροής του 

ποταμού Μάρτιν, με 17 ορυχεία σε έκταση 2500 εκταρίων. Η μεταλλευτική 

δραστηριότητα έχει μειωθεί για να αφήσει μόνο τρία εν ενεργεία ορυχεία και, με 

τη σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων της ΕΕ, αυτό αναμένεται να συνεχίσει 

να μειώνεται. Τα κλειστά ορυχεία στην λεκάνη απορροής του ποταμού Μάρτιν 

θεωρούνται ότι έχουν αποκατασταθεί γιατί καλύπτονται σε ποσοστό 40% της 

επιφάνειάς τους από φυτά. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή, μόνο οκτώ από τα δεκαεπτά 

ορυχεία της Ισπανίας που έχουν κλείσει θεωρούνται ότι έχουν αποκατασταθεί 

επιστρέψει σε μια ικανοποιητική οικολογική κατάσταση (Comin et al., 2009).  

• Ηνωμένο Βασίλειο: 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι δραστηριότητες εξόρυξης άνθρακα εμπίπτουν στην 

αρμοδιότητα πολλών διαφορετικών κανονισμών και νόμων που αφορούν στη 

ρυπασμένη γη, τον προγραμματισμός, τη ρύπανση των υδάτων, την προστασία του 

περιβάλλοντος, τη διαχείριση αποβλήτων, το εθιμικό δίκαιο, την εκ του νόμου 

ορισμένη όχληση την υγεία και την ασφάλεια. Το 2004 το DEFRA (Department of 

the Environment, Food and Rural Affairs) δηλαδή το τμήμα περιβάλλοντος 
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διατροφής και αγροτικών σχέσεων, παρήγαγε καθοδήγηση για την επιτυχή 

αποκατάσταση των χώρων εξόρυξης ορυκτών και την διαχείριση αποβλήτων. Η 

εφαρμογή αποκατάστασης του χώρου του λιγνιτωρυχείου πρέπει να λαμβάνει 

υπόψη τις εκτιμήσεις σχεδιασμού, τις συνολικές προτάσεις αποκατάστασης, το 

έδαφος, τη μέθοδος εργασίας (του ορυχείου), τον εξοπλισμός χειρισμού του 

εδάφους που χρησιμοποιείται, την τρέχουσα αποθήκευση του εδάφους, τα 

ζητήματα μετά την αποκατάσταση και τυχόν επιπτώσεις στην τοπική γεωργία. Το 

τμήμα εργασίας αποκατάστασης της περιοχής στη συνέχεια επικεντρώνεται σε 

διαδικαστικά θέματα, εξοπλισμό, παρακολούθηση και ούτω καθεξής. Το τμήμα 

αποκατάστασης ασχολείται με τη διαμόρφωση της γης, την αντικατάσταση του 

εδάφους, τα διορθωτικά ζητήματα και την αποστράγγιση. Στη συνέχεια υπάρχει 

ένα τελικό τμήμα σχετικά με τη μετέπειτα φροντίδα, όπως η συνεχής ανάλυση του 

εδάφους, η αποστράγγιση και οι ενέργειες μετά την εγκατάσταση που απαιτούνται 

(DEFRA, 2004).  

Το χρηματικό κεφάλαιο για τη γη είναι ένα ανεξάρτητο φιλανθρωπικό 

καταπίστευμα στο Ηνωμένο Βασίλειο που διαχειρίζεται αποκαταστάσεις σε 

ανοιχτούς χώρους για λογαριασμό του κράτους σε συνεργασία με τις τοπικές 

κοινότητες (LRT, 2012). Υπάρχει επίσης μια εταιρεία www. recycoal. com η οποία 

επενδύει ενεργά στην αποκατάσταση των παλαιών σωρών άνθρακα στο Ηνωμένο 

Βασίλειο για να επιστρέψει τη γη σε μία βιώσιμη κατάσταση κατά την ανάκτηση 

χρησιμοποιήσιμων καυσίμων.  

• Καναδάς: 

Στην ανασκόπηση του 1995, ο Erickson σημείωσε ότι, από τις αρχές της δεκαετίας 

του 1980, περίπου 240.000 εκτάρια γης είχαν διαταραχθεί για την εξόρυξη στον 

Καναδά και όμως λιγότερο από 30.000 εκτάρια είχαν ανακτηθεί. Όπως συμβαίνει 

και στην Αυστραλία, οι απαιτήσεις για την αποκατάσταση των ορυχείων αφήνονται 

στις τοπικές αρχές ή στις ίδιες τις εταιρείες εξόρυξης, με ελάχιστη ρύθμιση σε 

εθνικό επίπεδο. Η αποκατάσταση εδαφών πρέπει να διασφαλίζει ότι η ικανότητα 

της γης να υποστηρίζει διάφορες χρήσεις μετά την αποκατάσταση είναι παρόμοια 

με την ικανότητα που υπήρχε πριν από οποιαδήποτε δραστηριότητα που 

διενεργήθηκε στην περιοχή.  

Το καναδικό σύστημα είναι αναμφισβήτητα πιο ευέλικτο και ανοιχτό στην 

διακριτική ευχέρεια των τοπικών κοινοτήτων από το σύστημα των ΗΠΑ. Ο 

καναδικός νόμος για την προστασία του περιβάλλοντος (CEPA, 1989) βασίστηκε 

σε εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων που περιλαμβάνουν κοινωνικές 

φυσικές και βιολογικές επιπτώσεις των ορυχείων (Erickson, 1995).  

Το 2010, η εθνική πρωτοβουλία του Καναδά για τη διαχείριση των 

εγκαταλελειμμένων ορυχείων (NOAMI) δημοσιεύθηκε για να αποτελέσει ένα 

έγγραφο καθοδήγησης και διαχείρισης μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων των 

κρατών στο περιβάλλον.  

• Η. Π. Α: 

Ο νόμος περί Ελέγχου και αποκατάστασης επιφανειακών ορυχείων (SMCRA) του 

1977 απαιτεί από τις περιοχές εξόρυξης άνθρακα να αποκατασταθούν σε " μια 

κατάσταση ικανή να υποστηρίξει τις χρήσεις που ήταν σε θέση να υποστηρίξει πριν 

http://www.recycoal.com/
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από την οποιαδήποτε εξόρυξη, ή υψηλότερες ή καλύτερες χρήσεις". Ο ορισμός των 

"υψηλότερων ή καλύτερων χρήσεων" είναι ανοικτός στην ερμηνεία μέσα σε κάθε 

άδεια ή σχέδιο. Η SMCRA καθιέρωσε κατευθυντήριες γραμμές για τα υφιστάμενα 

και μελλοντικά ορυχεία καθώς και ένα καταπίστευμα χρημάτων για τη 

χρηματοδότηση της αποκατάστασης εγκαταλελειμμένων ορυχείων. Το SMCRA 

απαιτεί ο χρήστης του ορυχείου να παρέχει ένα σχέδιο αποκατάστασης πριν από 

την έκδοση οποιασδήποτε άδειας για την έναρξη της εξόρυξης. Οι χρήστες του 

ορυχείου πρέπει επίσης, να εκδώσουν ένα ομόλογο απόδοσης για να διασφαλιστεί 

ότι η χρηματοδότηση θα είναι διαθέσιμη για να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση. 

Αυτό θα εξασφαλίσει ότι η αποκατάσταση θα ολοκληρωθεί ακόμη και αν ο χρήστης 

εγκαταλείψει το έργο πριν από την ολοκλήρωσή του.  

Η δέσμευση του χρήστη του ορυχείου δεν λύνεται παρά μόνο αν το κρατικό ή 

ομοσπονδιακό ρυθμιστικό γραφείο καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η 

αποκατάσταση είναι επιτυχής, μια διαδικασία που μπορεί να κρατήσει πάνω από 

10 χρόνια μετά το πέρας της διαδικασίας αποκατάστασης.  

Υπάρχουν τρεις κύριοι τύποι ομολόγων αποκατάστασης (TASM, 2012): 

1. Το εταιρικό ομόλογο εγγύησης – εγγύηση ότι ο Ανάδοχος θα εκτελέσει την 

υποχρέωση που αναφέρεται στο δεσμός,  

2. Εξασφαλίσεις ομολόγων-μια βραχυπρόθεσμη χρεωστική ασφάλεια (μετρητά, 

πιστωτικές επιστολές, ομοσπονδιακές, κρατικές ή δημοτικά ομόλογα και ούτω 

καθεξής); 

3. Self bond-αυτό-δεσμοί -νομικά δεσμευτικές εταιρικές υποσχέσεις διαθέσιμες 

σε όσους πληρούν ορισμένα οικονομικά χαρακτηριστικά. Οι αυτο-δεσμοί δεν 

επιτρέπονται σε ορισμένες πολιτείες.  

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η άδεια μπορεί να χορηγηθεί βάσει συνδυασμού τύπων 

ομολόγων, υποθέτοντας ότι οι βασικές απαιτήσεις και το δυνητικό κόστος 

πληρούνται ή / και είναι εγγυημένες. Η ελάχιστη τιμή του ομολόγου καθορίζεται 

από την τοπική αρχή με βάση μια εκτίμηση του κόστους αποκατάστασης και τι θα 

κοστίσει σε ένα τρίτο μέρος για να ολοκληρώσει το σχέδιο σε περίπτωση 

κατάσχεσης ομολόγων. Η αποδέσμευση του ομολόγου πραγματοποιείται αφού η 

ρυθμιστική αρχή κρίνει αποδεκτή την εργασία αποκατάστασης. Αυτό μπορεί να 

συμβεί σε φάσεις, με τμήματα του δεσμού να απελευθερώνονται μετά την 

ολοκλήρωση κάθε φάσης(TASM, 2012): 

α) Φάση Ι-πίσω-πλήρωση, regrading, και έλεγχος αποξηράνσεων,  

β) Φάση ΙΙ-μετά από την αντικατάσταση φυτικής γης και την καθιέρωση της 

αποκατάστασης,  

γ) Φάση ΙΙΙ-που ανταποκρίνεται στα πρότυπα επιτυχίας αποκατάστασης.  

Η SMCRA έχει επίσης καθιερώσει διαδικασία χρηματοδότησης για την αποκατάσταση 

και επανάκτηση εγκαταλελειμμένων ορυχείων. Οι σημερινοί φορείς εκμετάλλευσης 

ανθρακωρυχείων πρέπει να καταβάλλουν φόρο 0.135 $ / t για υπόγεια εξόρυξη 

άνθρακα και 0.315 $ / t για τον επιφανειακό εξορυγμένο άνθρακα (μειωμένο σε 0.12 

και 0.28 $ / t, αντίστοιχα, από την 1η Οκτωβρίου, 2012) στο ταμείο αποκατάστασης 
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ορυχείων. Το γραφείο επιφανειακών ορυχείων (OSM) έχει μέχρι στιγμής 120 εκτάρια 

επικίνδυνων εγκαταλειμμένων ορυχείων υψηλής προτεραιότητας (TASM, 2012).  

Για τη δασική γη, τα πρότυπα απόδοσης για τον προσδιορισμό της επιτυχίας της 

αποκατάστασης της γης, βασίζονται μεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη των φυτευμένων 

δέντρων. Ωστόσο, σύμφωνα με τους Sullivan και Amacher (2010) τα πρότυπα 

απόδοσης που χρησιμοποιούνται για την απελευθέρωση ομολόγων διαφέρουν μεταξύ 

των κρατών "χωρίς προφανή λόγο" και αυτό μπορεί να οδηγήσει στο διαχωρισμό ότι 

σε ορισμένα κράτη πρέπει να πληρούνται αυστηρότερες απαιτήσεις από ότι σε άλλα. 

Για παράδειγμα, στη Βιρτζίνια, η απαίτηση για κάλυψη εδάφους 90% (βλάστηση ή 

ανάπτυξη δέντρων) ήταν πιο σκληρή από οποιαδήποτε άλλο κρατίδιο των Η. Π. Α. 

Ωστόσο, αυτή η απαίτηση έχει χαλαρώσει.  

Οι Sullivan και Amacher (2010) υποστηρίζουν ότι οι διαφορές στις κρατικές 

απαιτήσεις θέτουν ένα " αποφευκταίο παράγοντα επιβάρυνσης " σε ορισμένους φορείς 

εκμετάλλευσης ορυχείων με τη μορφή ιδιωτικού κόστους για την τήρηση των 

προτύπων απόδοσης που τους αποτρέπουν από την έναρξη επαγγελματικών 

δραστηριοτήτων στον τομέα της μεταλλείας.  

Το κόστος για την ικανοποίησης ενός προτύπου κάλυψης εδάφους 90% σε αντίθεση με 

ένα πρότυπο 70% θα μπορούσε να είναι περισσότερο από 700 $ / εκτάριο. Ένα αυστηρό 

πρότυπο επιβίωσης δέντρων 1235 δέντρων / εκτάριο θα μπορούσε να κοστίσει 

περισσότερο από 200 $ / εκτάριο περισσότερο από ένα πρότυπο που επιβάλλει 1087 

δέντρα / εκτάριο. Από την άλλη πλευρά, οι Sullivan και Amacher (2009) σημειώνουν 

ότι η απαίτηση του νόμου περί ελέγχου και αποκατάστασης επιφανειακών ορυχείων να 

επιστρέψει την περιοχή εξόρυξης στην κατάσταση των ελάχιστων απαιτήσεων που ο 

νόμος επιβάλλει σημαίνει ότι οι φορείς εκμετάλλευσης δεν είναι υποχρεωμένοι να 

λαμβάνουν τις καταλληλότερες αποφάσεις σχετικά με τις στρατηγικές αποκατάστασης. 

Οι χρήστες των ορυχείων είναι ελεύθεροι να επαναφέρουν τη γη στα ελάχιστα πρότυπα 

αναγέννησης και βλάστησης, αλλά δεν χρειάζεται να λάβουν υπόψιν την δυνητικά πιο 

κερδοφόρα χρήση της γης μετά την αποκατάσταση. Για παράδειγμα, ο φορέας 

εκμετάλλευσης μπορεί να επιστρέψει τη γη σε λειμώνες-λιβάδια που είναι λιγότερο 

πολύτιμοι για τον γεωργό από τη δασική γη.  

Εκτός από τον νόμο περί Ελέγχου και αποκατάστασης επιφανειακών ορυχείων, οι 

εργασίες εξόρυξης πρέπει να συμμορφώνονται με μια σειρά άλλων ομοσπονδιακών 

περιβαλλοντικών νόμοι συμπεριλαμβανομένων (TSMA, 2012): 

1965: νόμος περί διάθεσης στερεών αποβλήτων  

1969: εθνικός νόμος για την περιβαλλοντική πολιτική 

1970: Νόμος για τον καθαρό αέρα  

1972: Νόμος για το καθαρό νερό  

1973: νόμος περί απειλούμενων ειδών  

1974: νόμος περί ασφαλούς πόσιμου νερού  

1976: Νόμος για τον έλεγχο των τοξικών ουσιών  
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1976: νόμος περί διατήρησης και ανάκτησης πόρων  

1980: Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική αντίδραση, αποζημίωση και πράξη ευθύνης  

Αν και μεμονωμένα κράτη φέρουν την ευθύνη να ρυθμίζουν την αποκατάσταση των 

ορυχείων, έχουν δημιουργηθεί ελάχιστα πρότυπα που πρέπει να πληρούνται. Ο 

οργανισμός που είναι γνωστός ως OSM επιβλέπει τα κρατικά προγράμματα και 

διεξάγει επιθεωρήσεις και αξιολογήσεις για λογαριασμό του Τμήματος Εσωτερικών. 

Αν και τα περισσότερα κράτη έχουν αναπτύξει τα δικά τους ρυθμιστικά προγράμματα, 

δύο κράτη, το Τενεσί και η Ουάσινγκτον δεν έχουν τέτοια προγράμματα (TASM, 

2012). Η ομοσπονδιακές και οι κρατικές υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για τη ρύθμιση 

της εξορυκτικής βιομηχανίας ποικίλλουν από κράτος σε κράτος. Για παράδειγμα, στη 

Δύση στη Βιρτζίνια αυτές περιλαμβάνουν το Αμερικανικό Γραφείο επιφανειακών 

εξορύξεων, το σώμα μηχανικών του στρατού των ΗΠΑ, το Τμήμα Προστασίας 

Περιβάλλοντος της Δυτικής Βιρτζίνια (WVDEP), το Τμήμα Φυσικών Πόρων της 

Δυτικής Βιρτζίνια (WVDNR) και το Τμήμα Πολιτισμού και Ιστορίας (WVDCH) 

(TASM, 2012).  

Το Τμήμα Προστασίας του περιβάλλοντος της Πενσυλβάνιας έχει ένα ολοκληρωμένο 

σχέδιο για την αποκατάσταση ορυχείων που έχουν υποστεί εγκατάλειψη, που 

καθιερώθηκε το 2000. Ένα μέρος του σχεδίου αυτού αποτελεί ο συνασπισμός 

ανατολικής Πενσυλβάνιας για την αποκατάσταση εγκαταλελειμμένων ορυχείων 

(EPCAMR), ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1996 για να 

βοηθήσει να ανακτηθούν και να αποκατασταθούν τα εδάφη των ορυχείων στην 

περιοχή.  

• Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία: 

Οι μεμονωμένες κυβερνήσεις του αυστραλιανού κράτους είναι υπεύθυνες για την 

πλειοψηφία των ορυχείων και τη νομοθεσία αποκατάστασης εντός των 

δικαιοδοσιών τους. Η εθνική κυβέρνηση της Κοινοπολιτείας είναι υπεύθυνη για 

οποιαδήποτε ζητήματα εθνικής σημασίας, όπως ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του περιβαλλοντικού νόμου για την προστασία και τη διατήρηση της 

βιοποικιλότητας (AGDRET, 2006). Οι δραστηριότητες εξόρυξης είναι αυστηρά 

ελεγχόμενες, με ορυχεία που απαιτούν να παρέχουν ένα λεπτομερές σχέδιο 

αποκατάστασης και συχνά την πληρωμή ενός ομολόγου πριν ξεκινήσει 

οποιαδήποτε εξόρυξη. Για παράδειγμα, το Queensland παρέχει δελτία γεγονότων 

και πληροφοριών καθοδήγησης και μορφές σε απευθείαςεποπτείας της 

υφιστάμενης κατάστασης, η οποία επιτρέπει στους χειριστές καθώς επίσης και στο 

κοινό των πολιτών να καταλάβουν θέματα που σχετίζονται με την εξόρυξη και την 

εκτίμηση των επιπτώσεών της καθώς επίσης και της διαδικασίας ανάκτησης των 

εδαφών και αποκατάστασή τους μέσω του κυβερνοχώρου : http://www. ehp. qld. 

gov. au/land/mining/index. html.  

Η Πολιτεία της Βικτώριας έχει ως επί το πλείστον λιγνίτη και επιφανειακά ορυχεία. 

Η κρατική κυβέρνηση της Βικτώριας παρέχει μια εξαιρετικά χρήσιμη ιστοσελίδα 

που δίνει πληροφορίες για όλες τις πτυχές της εξόρυξης και της αποκατάστασης 

μέσω του κυβερνοχώρου: 

http://www.ehp.qld.gov.au/land/mining/index.html
http://www.ehp.qld.gov.au/land/mining/index.html
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https://earthresources. vic. gov. au/?utm_source=dpi-vic-gov-

au&utm_medium=vanity-url-301ssredirect&utm_content=earth-

resources&utm_campaign=earth-resources  

Η ευθύνη για τα εγκαταλελειμμένα ορυχεία βαρύνει τις τοπικές κυβερνήσεις, και 

το κράτος ενώ μερικές φορές ιδιώτες ιδιοκτήτες γης και τη βιομηχανία. Το 2011 το 

Υπουργικό Συμβούλιο των ορυκτών και πετρελαϊκών πόρων (MCMPR) και το 

Συμβούλιο ορυκτών της Αυστραλίας (MCA) δημιούργησαν και κατέθεσαν ένα 

"Στρατηγικό πλαίσιο για τη διαχείριση εγκαταλελειμμένων ορυχείων στη 

βιομηχανία ορυκτών" (MCMPR, 2010). Ένα ταμείο για την αναγέννηση των 

ορυχείων έχει συσταθεί στην Τασμανία. Το 1999, η γεωλογική έρευνα στην 

περιοχή της δυτικής Αυστραλίας ξεκίνησε, με ένα πρόγραμμα για την ανεύρεση 

και καταγραφή εγκαταλελειμμένων ορυχείων σε όλη την πολιτεία. Από το 2010 

υπήρχαν 11.411 τοποθεσίες στη βάση δεδομένων. Ωστόσο, και πάλι, μόνο ένα 

μέρος αυτών των ορυχείων είναι ανθρακωρυχεία (MCMPR, 2010). Το τμήμα 

πόρων και ενέργειας της Αυστραλιανής Κυβέρνησης παρέχει πληθώρα γνώσεων 

για όλες τις εξορυκτικές δραστηριότητες και περιλαμβάνει ένα χρήσιμο γλωσσάριο 

που θα βοηθήσει τον ενδιαφερόμενο αναγνώστη στη σελίδα: http://www. ret. gov. 

au.  

Τόσο η εξόρυξη άνθρακα όσο και χρυσού έχουν πραγματοποιηθεί από τα μέσα της 

δεκαετίας του 1860 στη Νέα Ζηλανδία. Αρκετές απαιτήσεις σχεδιασμού πρέπει να 

πληρούνται πριν από την έναρξη της εξόρυξης. Αυτές είναι (Cavanagh και άλλοι, 

2010): 

1. άδεια που χορηγείται βάσει του Νόμου Περί ορυκτών,  

2. μια ρύθμιση πρόσβασης που διαπραγματεύεται με όλους τους γαιοκτήμονες 

(αυτό μπορεί να περιλαμβάνει άτομα ή κυβερνητικές υπηρεσίες),  

3. συγκατάθεση των πόρων (όπως η χρήση γης και νερού, οι απορρίψεις στο νερό 

και στον αέρα).  

Τα παραπάνω αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τα περιφερειακά 

συμβούλια. Ένας οδηγός έχει παραχθεί για να συμβουλεύει τις αρχές, τις 

ρυθμιστικές αρχές, τις εταιρείες εξόρυξης και τις τοπικές κοινότητες σχετικά με τις 

βέλτιστες πρακτικές για τη διαχείριση των επιπτώσεων των εξορυκτικών 

δραστηριοτήτων στα ρεύματα (Cavanagh et al., 2010).  

• Ασία: 

Οι Andrews-Speed και Xia (2003) εξέτασαν τα νομικά πλαίσια σχετικά με την 

αποκατάσταση των ορυχείων στην Κίνα. Μεγάλο μέρος της παραγωγής άνθρακα 

της Κίνας (45%, ή περισσότερο από 650 Mt, στη δεκαετία του 1990) προήλθε από 

75. 0.000-80.000 ανθρακωρυχεία σε δήμους και χωριά της Κίνας. Κατά τη διάρκεια 

της κρίσης ενεργειακού εφοδιασμού των αρχών της δεκαετίας του 1980, 

οποιοσδήποτε νόμος και οι κανονισμός σχετικά με τη συντήρηση και την 

αποκατάσταση των ορυχείων αγνοήθηκαν προς όφελος της γρήγορης και φθηνής 

παραγωγής άνθρακα. Η ζήτηση άνθρακα μειώθηκε δραματικά στα τέλη του 1990 

και πολλά ορυχεία εγκαταλείφθηκαν στο πλαίσιο του σχεδίου κλεισίματος της 

κυβέρνησης. Η εκτίμηση για τη συνολική έκταση της γης που επλήγη από την 

https://earthresources.vic.gov.au/?utm_source=dpi-vic-gov-au&utm_medium=vanity-url-301ssredirect&utm_content=earth-resources&utm_campaign=earth-resources
https://earthresources.vic.gov.au/?utm_source=dpi-vic-gov-au&utm_medium=vanity-url-301ssredirect&utm_content=earth-resources&utm_campaign=earth-resources
https://earthresources.vic.gov.au/?utm_source=dpi-vic-gov-au&utm_medium=vanity-url-301ssredirect&utm_content=earth-resources&utm_campaign=earth-resources
http://www.ret.gov.au/
http://www.ret.gov.au/
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καθίζηση των ανθρακωρυχείων το 1994 ήταν περίπου 400.000 εκτάρια με ετήσια 

αύξηση 32.000 εκτάρια / έτος. υπήρχαν επίσης πάνω από 1000 περιοχές αποθέσεων 

αποβλήτων άνθρακα που καταλάμβαναν πάνω από 10.000 εκτάρια γεωργικής γης.  

Η Κίνα έθεσε τους κανονισμούς για την αποκατάσταση της περιοχής εξόρυξης το 

1988, οι οποίοι ορίζουν την αποκατάσταση ως τις δραστηριότητες για την 

επαναφορά της γης που καταστράφηκε από την εξορυκτική διαδικασία την 

πρόληψη καθίζησης και την εκ νέου χρήση της.  

Οι κανονισμοί καθορίζουν επίσης τις υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων 

(βιομηχανικές αρχές, μεταλλευτικές εταιρείες. ), καθώς και τις πηγές 

χρηματοδότησης. Έχουν θεσπιστεί άλλοι σχετικοί νόμοι, όπως ο νόμος για τους 

υδάτινους πόρους, το έδαφος το δίκαιο διατήρησης και το δίκαιο των δασών που 

σχετίζονται με τα διάφορα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται κατά την 

αποκατάσταση της τοποθεσίας.  

Παρά το γεγονός ότι πολλά έργα έχουν συσταθεί από το 1995 για την εκ νέου 

εξόρυξη γης, που ανέρχονται σε πάνω από 3, 5 εκατομμύρια εκτάρια μεταξύ 1987 

και 1995, το ποσοστό ανάκτησης και ανάπλασης εδαφών εξακολουθεί να είναι 

χαμηλότερο από ό, τι σε άλλες χώρες, συγκεκριμένα μόνο 6% σε εθνικό επίπεδο 

έναντι 80% για τις ΗΠΑ και 55% για την πρώην Δυτική Γερμανία (Andrews-Speed 

and Xia, 2003).  

Οι Andrews-Speed και Xia (2003) εξέτασαν τις συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ 

των εμπλεκομένων στις εξορυκτικές δραστηριότητες στην Κίνα και σε όσους 

επιθυμούν την προώθηση της αποκατάστασης των ορυχείων. Στη μελέτη τους αυτή 

υποστηρίζουν ότι οι κανονισμοί των εγγειοβελτιωτικών έργων έχουν αποτύχει 

αποτύχει στο να καθορίσουν επαρκώς τις υποχρεώσεις των συγκρουόμενων μελών, 

και ότι δεν προσφέρονται αρκετά κίνητρα γης, ενώ υπάρχουν κενά που 

διευκολύνουν τη διαφθορά και επιτρέπουν στη διακριτική ευχέρεια της 

διακυβέρνησης την κατά περίπτωση αντιμετώπιση των περιπτώσεων.  

Ο αναθεωρημένος νόμος περί διαχείρισης γης (1999) ορίζει ότι " όλοι οι χρήστες 

πρέπει να είναι υπεύθυνοι για την αποκατάσταση αυτών των εκτάσεων που 

αποδίδονται στην εξόρυξη, την καθίζηση και τα παραγόμενα απορρίμματα 

σύμφωνα με τη σχετική εθνική νομοθεσία.  

Ο πίνακας των εμπλεκόμενων στην ανάπλαση αρχών και φορέων περιγράφεται με 

αυτόν της μορφής πολύπλοκης μήτρας η οποία περιπλέκεται περαιτέρω από τον 

αλληλεπικαλυπτόμενο χαρακτήρα των ευθυνών μεταξύ του Γραφείου Προστασίας 

του περιβάλλοντος, των τμημάτων προστασίας του περιβάλλοντος του άνθρακα, τα 

Γραφεία Διοίκησης, το γραφείο διοίκησης γης και την επιτροπή προστασίας του 

περιβάλλοντος. Οι Andrews-Speed και Xia (2003) καταλήγουν στο συμπέρασμα 

ότι απαιτείται σημαντική εργασία για την βελτίωση της παρούσας περίπλοκης 

κατάστασης στο νομοθετικό πλαίσιο της Κίνας και προτείνουν τη σύνταξη νέων 

κανονισμών και θεσμικών πλαισίων που θα εξασφαλίσουν την αποτελεσματική 

αποκατάσταση των ορυχείων.  

Στην Ινδία, η εξόρυξη κάθε 1 Mt άνθρακα οδηγεί στην καταστροφή περίπου 4 

εκταρίων γης. Περισσότερο από το 73% της παραγωγής άνθρακα στην Ινδία το 
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2006 προήλθε από επιφανειακές εξορύξεις. Τις επόμενες δεκαετίες προβλέπεται 

μεγάλη αύξηση της παραγωγής άνθρακα στην Ινδία. Αν και αναγόμωση και η 

ανάπλαση του ορυχείου και είναι προαπαιτούμενο της έναρξης της εξορυκτικής 

διαδικασίας, τα οικονομικά πολλών ορυχείων στην Ινδία μπορούν να υποστηρίξουν 

μόνο περιορισμένα διορθωτικά μέτρα με τις δυνατότητες πίσω πλήρωσης να 

μειώνονται ή να ξεχνιούνται εξ ολοκλήρου (Mukhopadhyay and Sinha, 2006).  

• Άλλες χώρες: 

Το Σύνταγμα της Βραζιλίας περιλαμβάνει απαιτήσεις κατά τις οποίες οι εταιρείες 

εξόρυξης, είναι υπεύθυνες για οποιεσδήποτε περιβαλλοντικές ζημίες προκληθούν 

από τις δραστηριότητές τους, και τις υποχρεώνει να διαμορφώσουν εκ νέου το 

υποβαθμισμένο περιβάλλον σύμφωνα με την τεχνική λύση που απαιτεί ο αρμόδιος 

δημόσιος φορέας. Έχουν δημιουργηθεί σημαντικές ζημιές στη λεκάνη εξόρυξης 

άνθρακα Santa Catarina τα τελευταία 100 χρόνια. Με αποτέλεσμα, το 2007 το 

ανώτατο ομοσπονδιακό δικαστήριο καταδίκασε τις εταιρείες εξόρυξης και την 

ομοσπονδιακή κυβέρνηση (για λογαριασμό εταιρειών σε πτώχευση) για μη 

ανάκτηση αυτών των εξορυκτικών περιοχών. Το δικαστήριο απαίτησε τη λήψη 

μέτρων για την αποκατάσταση των ζημιών με εκτιμώμενο κόστος 20.000–40.000 

$/εκτάριο. Έχει συσταθεί συμβουλευτική ομάδα τεχνικών για την ιεράρχηση της 

αποκατάστασης και των δραστηριοτήτων των μεταλλευτικών εταιρειών και το 

συντονισμό της ομοσπονδιακής κυβέρνησης (Gomes et al., 2011).  

Επί του παρόντος δεν υπάρχουν " τεκμηριωμένοι εθνικοί περιβαλλοντικοί 

κανονισμοί σχετικά με τη διαχείριση των απόβλητα στο Ιράν " (Ardejani et al., 

2011).  

Το έγγραφο των Dogan και Kahriman (2008) προτείνει ότι οι τουρκικοί νόμοι περί 

ορυχείων απαιτούν μόνο την επιστροφή της γης στον χρήστη σε "χρησιμοποιήσιμη 

κατάσταση".  

Οι πρώτοι σχετικοί νόμοι για την αποκατάσταση ανθρακωρυχείων στη Νότια 

Αφρική εμφανίστηκαν γύρω στο 1991 όταν τα ορυχεία έπρεπε να διεξάγουν 

λεπτομερείς εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων και να έχουν προγράμματα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης σε ισχύ πριν από την εξόρυξη.  
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7. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΕΗ Α. Ε. ΣΕ ΑΥΤΗ 
 

7.1 Συνοπτική παρουσίαση και ιστορική αναδρομή της δραστηριότητας της 

ΔΕΗ ΑΕ στην ευρύτερη περιοχή μελέτης 

  

Οι πρώτες έρευνες που έγιναν συστηματικά  για να εντοπισθεί και να αξιολογηθεί ο 

λιγνίτης της ευρύτερης περιοχής της Πτολεμαΐδας ξεκίνησαν μετά το 1938. Το 1955, 

ήταν μία χρονιά σταθμός, καθώς συστάθηκε η εταιρία ΛΙΠΤΟΛ, που είχε ως 

αντικείμενό της την εκμετάλλευση του λιγνίτη και τη χρήση του για παραγωγή 

μπρικετών, αζωτούχων λιπασμάτων, ημικώκ και ηλεκτρικής ενέργειας. Το 1959 το 

90% των μετοχών της ΛΙΠΤΟΛ περιήλθαν στη ΔΕΗ, τη δημόσια επιχείρηση 

ηλεκτρισμού η οποία ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 1950 για να εκμεταλλεύεται προς 

όφελος του δημοσίου συμφέροντος, τους εγχώριους ενεργειακούς πόρους με σκοπό να 

χαράξει και να εφαρμόσει μιας εθνικής ενεργειακής πολιτικής που να παρέχει στους 

Έλληνες τη δυνατότητα κατανάλωσης φθηνού ηλεκτρικού ρεύματος. Το 1975 

πραγματοποιήθηκε η συγχώνευση της ΛΙΠΤΟΛ στη ΔΕΗ. Από την πρώτη μέρα του 

Ιανουαρίου του 2001, με βάση το Νόμο 2773/99 και το Προεδρικό Διάταγμα 333 που 

εκδόθηκε στις 20 Δεκεμβρίου του 2000, έγινε η μετατροπή της Δ.Ε.Η. σε Ανώνυμη 

Εταιρεία. Από το Φεβρουάριο του 2001 άρχισε η απελευθέρωση της αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα (νόμος 2773/1999), στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης 

της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η παραγωγή 

λιγνίτη που ήταν το 1959 1, 3 εκ. τόνους, αυξήθηκε το 1975 σε 11, 7 εκ. τόνους, το 

1985 σε 27, 3 εκ. τόνους, το 2002 σε 56 εκ. τόνους, και η αυξητική αυτή τάση 

συνεχίστηκε με αποτέλεσμα μέχρι το 2006 η παραγωγή λιγνίτη να ανέλθει στους 49 

εκ. τόνους. Η εντυπωσιακή ανάπτυξη των Λιγνιτωρυχείων της ΔΕΗ επέτρεψε στη 

χώρα μας να ανέλθει στη δεύτερη θέση στην παραγωγή λιγνίτη στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, την πέμπτη θέση στην Ευρώπη και την έκτη στον Κόσμο. Τα λιγνιτικά 

κοιτάσματα του λεκανοπεδίου της Πτολεμαΐδας δημιουργήθηκαν στη διάρκεια μίας 

μεγάλης χρονικής περιόδου (10 εκατομμύρια χρόνια περίπου) και σύμφωνα με 

εκτιμήσεις υπολογίζεται πως το τέλος των διεργασιών αυτών επήλθε πριν από ένα 

εκατομμύριο χρόνια. Η ευρύτερη λεκάνη Μπίτολα (Μοναστηριού), Φλώρινας, 

Αμυνταίου, Πτολεμαΐδας, Κοζάνης και Σερβίων σκεπαζόταν εκείνη την εποχή από 

λίμνες και έλη μικρού βάθους, ενώ οι κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούσαν 

εκείνη την εποχή ευνόησαν τη δημιουργία μεγάλης βλάστησης και υδροχαρών φυτών 

(βρύα, καλάμια, κ.λπ. ) σε διάφορες θέσεις της λεκάνης. Με την πάροδο του χρόνου 

αυτά τα φυτά συγκεντρώθηκαν σε μεγάλες ποσότητες στον πάτο των λιμνών. Έπειτα,  

η βλάστηση αυτή καταπλακώθηκε από γαιώδη υλικά. Κατά αυτό τον τρόπο οι 

οργανικές ύλες των φυτών, αφού βρίσκονταν υπό πίεση και αφού επέδρασσαν σε αυτές 

διάφοροι μικροοργανισμοί, μετασχηματίστηκαν με την πάροδο του χρόνου σε 

στρώματα λιγνίτη. Αυτό επαναλήφθηκε πολλές φορές και τελικά πάνω από τα πιο νέα 

λιγνιτικά στρώματα επικάθισαν άλλα γαιώδη υλικά, που αναφέρονται ως 

«υπερκείμενα». Κατά αυτόν τον τρόπο προέκυψαν λιγνιτικά κοιτάσματα με τη μορφή 

Zebra, που ονομάστηκε έτσι εξαιτίας της γραμμικής μορφολογίας της (εικόνα.10). Τα 

υπερκείμενα υλικών διαθέτουν πάχος που κυμαίνεται από 12 μέχρι 230 μέτρα στα 
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ενεργά ορυχεία της περιοχής της Πτολεμαΐδας. Τα υλικά αυτά (τα υπερκείμενα) είναι, 

συνήθως άμμος, αμμοχάλικα, μαλακός ασβεστόλιθος καθώς επίσης και άργιλος. 

Επιπλέον τα λιγνιτικά κοιτάσματα δεν είναι ενιαία γιατί μέσα σε αυτά τα κοιτάσματα  

υπάρχουν λεπτά στρώματα που αποτελούνται από  γαιώδη υλικά τα οποία ονομάζονται 

«ενδιάμεσα» γιατί βρίσκονται ανάμεσα στα λιγνιτικά στρώματα. Το πάχος των 

απολείψιμων στρωμάτων λιγνίτη  κατά μέσο όρο υπολογίζεται στα  δύο μέτρα περίπου. 

Τα μεγαλύτερα κοιτάσματα λιγνίτη της χώρας είναι συγκεντρωμένα σε 3 περιοχές - 

λεκάνες κατά μήκος του άξονα Φλώρινα - Αμύνταιο - Πτολεμαΐδα - Κοζάνη - Σέρβια. 

Σταδιακά στην περιοχή Πτολεμαΐδας - Αμυνταίου δημιουργήθηκε ένα από τα 

μεγαλύτερα Λιγνιτικά Κέντρα στον κόσμο, το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, 

στο οποίο υπάγονται τέσσερα λιγνιτωρυχεία: Το Ορυχείο Νοτίου Πεδίου, το Ορυχείο 

Καρδιάς, το Ορυχείο Κυρίου Πεδίου και το Ορυχείο Αμυνταίου. Στην παρούσα έρευνα 

θα εξεταστεί το ορυχείο Κυρίου Πεδίου ή αλλιώς Μαυροπηγής. Η χρήση του λιγνίτη, 

για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αποφέρει στην Ελλάδα τεράστια 

εξοικονόμηση συναλλάγματος (περίπου 1 δισ. δολάρια ετησίως). Ο λιγνίτης είναι 

καύσιμο στρατηγικής σημασίας για τη ΔΕΗ ΑΕ, γιατί έχει χαμηλό κόστος εξόρυξης, 

σταθερή και άμεσα ελέγξιμη τιμή και παρέχει σταθερότητα και ασφάλεια στον 

ανεφοδιασμό καυσίμου, ενώ δίνει στη χώρα μας ένα στρατηγικό πλεονέκτημα, αυτό 

της ενεργειακής αυτονομίας. Συγχρόνως, η εξόρυξη του λιγνίτη για την 

ηλεκτροπαραγωγή προσφέρει θέσεις εργασίας στην ελληνική περιφέρεια.  

 

Εικόνα 10 στρώσεις εξόρυξης μορφής zebra( πηγή : www. dei. gr) 

 

7.2 Περιοχή μελέτης 
 

Τα τρία (3) μεγάλα συγκροτήματα ορυχείων της λεκάνης Πτολεμαΐδας, τα οποία 

βρίσκονται σήμερα υπό εκμετάλλευση, από τη ∆ΕΗ Α. Ε., είναι (εικόνα 12) τα 

παρακάτω: 

• Κύριο Πεδίο: Περιλαμβάνει το Ορυχείο Μαυροπηγής (εικόνα 11) του οποίου η 

λειτουργία ξεκίνησε το 2001 και το Ορυχείο Ανατολικής Επέκτασης Κομάνου. 

Το ορυχείο κυρίου Πεδίου, αποτελεί την περιοχή της παρούσας μελέτης, και 

λειτουργεί από το 1957.  

• Πεδίο Καρδιάς: Περιλαμβάνει το Ορυχείο Νοτιοδυτικού Πεδίου – Υψηλάντη 

και το Ορυχείο Οικισμού Κομάνου, και λειτουργεί από το 1970.  
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• Νότιο Πεδίο: Περιλαμβάνει την εκμετάλλευση του ομώνυμου Ορυχείου, και 

λειτουργεί από το 1979.  

Η Γεωγραφική θέση της περιοχής της παρούσας έρευνας και η γενικότερη περιοχή 

μελέτης (εικόνα 13) περιλαμβάνουν τμήματα τους νομούς τόσο της Κοζάνης όσο και 

της και Φλώρινας, κατά μήκος του άξονα των λεκανών Κοζάνης-Σερβίων, 

Πτολεμαΐδας και Αμυνταίου (γεωγραφικό πλάτος 40ο 30 ́ βόρεια και γεωγραφικό 

μήκος 22ο ανατολικά του ακρωτηρίου του Greenwich). Οι συγκεκριμένες λεκάνες 

ταυτίζονται με την εμφάνιση των κοιτασμάτων λιγνίτη της Δυτικής Μακεδονίας και 

πιο συγκεκριμένα, της επιμήκους Νεογενούς λεκάνης, που έχει ως εφαλτήριο τα 

Μπίτολα (Μοναστήρι) της Βόρειας Μακεδονίας και μέσω της Φλώρινας, Αμυνταίου 

και Πτολεμαΐδας φθάνει μέχρι και την Κοζάνη (www.dei.gr). Το χαρακτηριστικό 

έξαρμα (900 m) του Κλειδιού-Ξινού Νερού-Αετού διαφοροποιεί τη λεκάνη αυτή από 

το βόρειο τμήμα της που καθορίζεται ως λεκάνη Φλώρινας και το νότιο τμήμα της το 

οποίο ονομάζεται λεκάνη Αμύνταιου-Πτολεμαΐδας. Ο νότιος άξονάς της οροθετείται 

από τα Καμβούνια όρη, στα ανατολικά οριοθετείτε από τα διοικητικά όρια των νομών 

Πέλλας και Ημαθίας, ενώ στο βορρά οριοθετείτε από το ύψωμα Κλειδιού και στη δύση 

από τα όρια του νομού της Καστοριάς. Η συνολική έκταση που υπολογίζεται ότι 

καταλαμβάνει  αυτή η λεκάνη ανέρχεται σε περίπου 2000 km2  με μέσο υψόμετρο τα 

667, 5 m. Αυτή η περιοχή, εκτός από το βόρειό της τμήμα, περιορίζεται από 

ορεογραφικούς άξονες, ενώ το ενδιάμεσο, επίμηκες πεδινό τμήμα διακόπτεται από 

έναν χαμηλό ορεογραφικό άξονα ΔΝΔ-ΑΒΑ διεύθυνσης (Κοζάνη – Όρος Σκοπός). Ο  

ορεογραφικός άξονας που βρίσκεται στα δυτικά της αποτελείται από τα βουνά  Βέρνο 

(2.128 m), Άσκιο (2.111 m) και Βούρινο (1.866 m). Ο ορεογραφικός άξονάς στην 

ανατολή αποτελείται από την οροσειρά των Πιέριων (2.193 m) και το όρος Βέρμιο 

(2.065 m), ενώ σε υψόμετρο 600 m εντοπίζεται η λίμνη Βεγορίτιδα. Ο ορεογραφικός 

άξονάς της στο νότο περιλαμβάνει τα  Καμβούνια (1.615 m) και το όρος Τίταρο 

(1.839m), ενώ ο ενδιάμεσος το όρος Σκοπός (1.525 m). Βορειοδυτικά βρίσκεται η 

λίμνη Χειμαδίτιδα, ενώ νότια την περιοχή διασχίζει ο ποταμός Αλιάκμονας.  

Από μορφολογικής σκοπιάς η συγκεκριμένη περιοχή κατανέμεται σε ένα τμήμα πεδινό, 

που καταλαμβάνει το 45% περίπου της συνολικής έκτασης και στα ορεινά τμήματα, 

που κατέχουν το 55% περίπου. Πιο συγκεκριμένα στην παρούσα μελέτη εξετάζουμε 

την περιοχή του ορυχείου Μαυροπηγής (Β. Δυτικό πεδίο) του Λιγνιτικού Κέντρου 

Δυτικής Μακεδονίας που τροφοδοτούσε τις μονάδες ΑΗΣ Πτολεμαΐδας (600MW) και 

συμπληρωματικά του ΑΗΣ Καρδιάς. Σήμερα, το 2020 το ορυχείο Μαυροπηγής 

τροφοδοτεί επικουρικά τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, καθώς ο ΑΗΣ Πτολεμαΐδας 

έκλεισε έπειτα από πυρκαγιά το 2014, ενώ ο ΑΗΣ Καρδιάς σταμάτησε τη λειτουργία 

του το 2020 καθώς δε συμμορφωνόταν με τη νέα περιβαλλοντική νομοθεσία στα 

πλαίσια της προσπάθειας απολιγνιτοποίησης της χώρας και της στροφής της στις 

ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. «Το ορυχείο Μαυροπηγής αναπτύσσεται σε μια 

έκταση 9.869 στρεμμάτων (περιοχή εκσκαφών) ενώ η ευρύτερη περιοχή του ορυχείου, 

καλύπτει συνολική έκταση περίπου 12.000 στρεμμάτων». (ΔΕΗ, 2007).  
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Εικόνα 11 ορυχείο Μαυροπηγής (Google maps 17/10/19) 

 

 

Εικόνα 12 τοπογραφικό διάγραμμα περιοχών εξόρυξης( ΔΕΗ 2010) 
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Εικόνα 13 Νομός Κοζάνης (πηγή γραφείο GIS Δήμου Κοζάνης) 

 

 

7.3 Κοιτασµατολογία της ευρύτερης περιοχής έρευνας 

  

Στην παρούσα υποενότητα θα γίνει αναλυτική καταγραφή της τοποθεσίας των 

κοιτασμάτων λιγνίτη της ευρύτερης περιοχής της παρούσας έρευνας στον ελλαδικό 

χώρο και της ποιότητάς του. Αρχικά η δημιουργία των κοιτασμάτων λιγνίτη 

τοποθετείται στον ελλαδικό χώρο από το Ηώκαινο μέχρι και το Κατώτερο 

Πλειστόκαινο. Κατά το Νεογενές και το Πλειστόκαινο δημιουργήθηκε η πλειοψηφία 

των σημαντικότερων ελληνικών λιγνιτικών κοιτασμάτων. Αυτές οι περίοδοι 

χαρακτηρίζονται από έντονη Μεταλπική ρηξιγενή τεκτονική και από την  

ταφρογένεση. Δημιουργήθηκε μεγάλος αριθμός ηπειρωτικών λεκανών,οι οποίες ή 

είχαν μηδενική  επικοινωνία µε τη θάλασσα (ενδοηπειρωτικές) ή επικοινωνούσαν 

παροδικά µόνο κατά τη διάρκεια της εξέλιξής τους µε αυτήν (περιηπειρωτικές). Στις 

λεκάνες που ήταν ηπειρωτικές υπήρχαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για να 

σχηματιστούν εκτεταμένοι κατωτυρφώνες και να διατηρηθεί η τυρφογένεση για 

μεγάλο χρονικό διάστημα, και έτσι προέκυψαν λιγνιτικά στρώματα µε μια ευρεία 

σχετικά εξάπλωση και πάχος, όπως αυτά της Φλώρινας, της Πτολεμαΐδας, του 

Αλιβερίου, της Μεγαλόπολης κ.ά. Από την άλλη μεριά, οι αποθέσεις των λιγνιτών 

αυτών των περιόδων σε παράκτιες λεκάνες (Κατερίνη, Πρέβεζα-Ακαρνανία, Πύργος-

Ολυµπία, Κρήτη) εμφανίζουν μικρά πάχη, παρόλο που συχνά έχουν σημαντική 

έκταση. Η όμοια παλαιογεωγραφική εξέλιξη των λεκανών Φλώρινας, Αµυνταίου-

Πτολεµαΐδας, Κοζάνης Σερβίων και Ελασσόνας, τους αποδίδει επίσης όμοια 

χαρακτηριστικά στα κοιτάσματά τους, που θα συνοψισθούν στα παρακάτω: Οι 

Νεογενείς αποθέσεις της λεκάνης της Πτολεμαΐδας χωρίζονται σε 3εις σειρές: − την 

κατώτερη  (σχηματισμός Κομνηνών), − τη μεσαία (σχηματισμός Πτολεμαΐδας) και − 

την ανώτερη σειρά. Η κατώτερη αποτελείται κατά βάση από ένα γνευσιακό 
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κροκαλοπαγές, που μεταβαίνει προς τα πάνω σε μάργες, αμμώδεις µάργες, άµµους, 

ιλύες, αργίλους καθώς επίσης και λιγνίτες. Το περιβάλλον των αποθέσεων ήταν 

ποτάµιο, ποταµολιµναίο και κατά τόπους τελµατικό. Η ηλικία του σχηματισμού είναι 

Άνω Μειοκαινική μέχρι Κάτω Πλειοκαινική, όπως διαπιστώθηκε από 

µακροπαλαιοβοτανικούς και παλυνολογικούς προσδιορισμούς. Στα ανατολικά άκρα 

της λεκάνης Πτολεµαΐδας-Αµυνταίου εντοπίζονται 3 κοιτάσματα ξυλιτικού τύπου, 

αυτό των Κομνηνών, αυτό του Ανατολικού-Καρυοχωρίου και αυτό της Βεγόρας. Το 

µεσαίο σχηματισμό χαρακτηρίζουν µεγάλου πάχους λιγνιτικά στρώματα, τα οποία 

εναλλάσσονται µε στρώματα αργίλων, ιλύων, αµµωδών αργίλων και μάργων. Το 

περιβάλλον απόθεσης ήταν κυρίως λιμναίο και λιµνοτελµατικό. Μετά από τη 

διενέργεια ειδικών μελετών η ηλικία του σχηματισμού χαρακτηρίστηκε Πλειοκαινική.  

Οι λιγνίτες αυτής της περιόδου (πλειοκαινική) εντοπίζονται κατά βάση στη λεκάνη 

Πτολεµαΐδας-Αµυνταίου. Είναι στιβάδες, οι οποίες αποτελούνται από εναλλασσόμενα 

στρώματα λιγνίτη με μικρό πάχος που εναλλάσσεται µε αργίλους και μάργες. Ο 

λιγνίτης  αυτός έχει καστανό έως μαύρου χρώμα, είναι µαλακός και αποτέθηκε σε 

τοπογενείς τυφώνες µε ποώδη βλάστηση. Η υγρασία του λιγνίτη Πτολεμαΐδας είναι 

κατά μέσο όρο 55,8%,  ενώ η τέφρα ( μετρούμενη επί ξηρού) 28,3% και η κατώτερη 

θερμική του ικανότητα 1.334 kcal/k g. Παραπλήσια χαρακτηριστικά όσον αφορά την 

ποιότητά του έχει και ο λιγνίτης που εξορύσσεται στις περιοχές τόσο των Αναργύρων, 

όσο και του Αμυνταίου που διαθέτουν όμως λίγο λιγότερη θερμαντική ικανότητα 

(1.250 kcal/k g). Το σύνολο των γεωλογικών αποθεμάτων υπολογίζεται στους 3.100 

Mt. Σημειώνεται, ότι στη λεκάνη  της Πτολεµαΐδας-Αµυνταίου βρίσκεται  το 67% των 

αποθεμάτων λιγνίτη της χώρας μας που μπορούν να υποστούν εκμετάλλευση, και η 

εκμετάλλευσή τους τροφοδοτεί τους ατμοηλεκτρικούς σταθμούς της περιοχής (Μελέτη 

ΔΕΗ 2007). Ο ανώτερος σχηματισμός αποτελείται από τις Τεταρτογενείς αποθέσεις. 

Οι τεταρτογενείς αποθέσεις δεν χαρακτηρίζονται από σταθερό πάχος , αλλά αυτό είναι 

κυμαινόμενο από λίγα μέχρι μερικές εκατοντάδες μέτρα. Τα ιζήματα είναι 

τοποθετημένα με ασύμφωνο τρόπο πάνω στα Πλειοκαινικά στρώματα. Η αιτία αυτού 

του φαινομένου ασυμφωνίας είναι ο τεκτονισμός του Ανώτερου Πλειόκαινου - 

Κατώτερου Πλειστόκαινου. Τα ιζήματα είναι κατά βάση ποτάμια (άµµοι και 

κροκάλες), ενώ κατά τόπους εμφανίζονται άργιλοι και μάργες, λιγνιτικά στρώματα με 

μικρό πάχος και τύρφη. Πιο αναλυτικά, μικρά κοιτάσματα τυροειδούς λιγνίτη 

ανευρέθηκαν στις περιοχές της Άρδασσας, καθώς επίσης και βορειοανατολικά της 

λίμνης Χειμαδίτιδας. Πρόκειται για αποθέσεις με μικρό πάχος, αλλά διαθέτουν 

σημαντική οριζόντια εξάπλωση µε μεγάλο όγκο ενδιάμεσων άγονων υλικών. Ηλικιακά 

οι σχηματισμοί αυτοί τοποθετούνται στο Μέσο και Ανώτερο Πλειστόκαινο. Τα 

συγκεκριμένα αποθέματα δεν είναι περισσότερα από 100 Mt, και η εξόρυξή τους 

χαρακτηρίζεται ως ασύμφορη. Όσον αφορά την τεκτονική του λιγνιτικού κοιτάσματος 

στην περιοχή που  μελετιέται, η ύπαρξη ρηγμάτων Β∆-ΝΑ διεύθυνσης αλλά και 

δευτερευόντως ΒΑ–Ν∆, έχει παίξει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των ιδιαίτερων 

συνθηκών. Πιο αναλυτικά, βόρεια της περιοχής μελέτης εντοπίζεται μία κύρια 

μετάπτωση µε διεύθυνση ΒΑ-Ν∆ και άλµα που φθάνει μέχρι και τα 200m, και με αυτό 

τον τρόπο διαχωρίζει το κοίτασμα του Ν∆ πεδίου από αυτό του Προαστίου. 

Ταυτόχρονα, κλιμακωτά, ρήγματα, σχεδόν κάθετα προς αυτή, βυθίζουν τους 

σχηματισμούς της λιγνιτοφόρου στοιβάδας, από τα ανατολικά προς τα δυτικά. Πιο 

μεγάλη πολυπλοκότητα έχει η τεκτονική του νοτίου τμήματος του κοιτάσματος, όπου 
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κύριες και δευτερεύουσες μεταπτώσεις έχουν δημιουργούν μια συγκλίνουσα, προς το 

κέντρο του τμήματος, βύθιση των Νεογενών λιγνιτοφόρων σχηματισμών. Γενικά, 

μπορεί να διατυπωθεί πως το κοίτασμα χωρίζεται σε 3 τμήματα, το βορειοδυτικό, το 

νότιο και το υπόλοιπο τμήμα (κεντρικό, βορειοανατολικό). Τα δύο πρώτα είναι αρκετά 

βυθισμένα σε σχέση με  το τρίτο. Βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα σχεδόν όλων των 

ρηγμάτων της περιοχή αποτελεί το γεγονός  ότι το άλµα τους δεν παραμένει σταθερό 

σε όλο το μήκος τους. Αυτή η διαφοροποίηση  οφείλεται, από τη μια στη διαφορική 

πλαστικότητα των ιζημάτων και από την άλλη στη δράση πολλαπλών ρηγμάτων, που 

έδρασαν σε διάφορες γεωλογικές ηλικίες και σχημάτισαν αλλεπάλληλα τεκτονικά 

επεισόδια. Οι τεκτονικές διαταραχές που αναφέρθηκαν έχουν προκαλέσει, τοπικά, 

κλίση στα Νεογενή ιζήματα, καθώς και πτύχωση σε αυτά ειδικά όσο πλησιάζουμε στο 

ίχνος των ρηγμάτων. Η τοπική κλίση των Νεογενών λιγνιτοφόρων ιζημάτων είναι 

μικρή σχετικά και δεν ξεπερνά τις 30 μοίρες, ενώ γενικότερα αυτά κλίνουν προς τα 

δυτικά.  

Οι κύριες ποιοτικές παράμετροι που χαρακτηρίζουν τα αποθέματα λιγνίτη της 

Πτολεμαΐδας καταγράφονται παρακάτω: 

Κύριο Πεδίο 

             →Μέση (%) περιεκτικότητα τέφρας επί ξηρού 29,3 

→Μέση υγρασία (%) 56,5 

→Μέση Κ.Θ. Ι (kcal/k g) 1.279 

 

Πεδίο Καρδιάς 

→Μέση (%) περιεκτικότητα τέφρας επί ξηρού 27,7 

→Μέση υγρασία (%) 55,6 

→Μέση Κ.Θ. Ι (kcal/k g) 1.406 

 

Νότιο Πεδίο 

→Μέση (%) περιεκτικότητα τέφρας επί ξηρού 28,4 

→Μέση υγρασία (%) 55,7 

→Μέση Κ.Θ. Ι (kcal/k g) 1.300 

 

 

 

 

7.4 Ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο εξορυκτικής δραστηριότητας 
 

Στην παρούσα υποενότητα θα παρουσιαστεί μια σειρά από νόμους και διατάξεις που 

διέπουν και καθορίζουν τις δραστηριότητες εξόρυξης και την περιβαλλοντική 

προστασία.  

“1. Μεταλλευτικός Κώδικας (Ν.210 της 3/5.10.1973, ΦΕΚ τ. Α' 277/5.10.1973).  
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2. Πλέγμα  διατάξεων για την αναζήτηση έρευνα και εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων  

2.1. (Ν.2289/ΦΕΚ Α'27/1995 Αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση 

υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις),  

2.2. (Π. Δ.127/1996 Όροι εκμίσθωσης του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης 

υδρογονανθράκων, ΦΕΚ τ. Α' 92/1996)  

2.3. Ν.4433/1964 της 11/12.11.1964/ΦΕΚ Α-219 Μεταλλευτικές έρευνες του 

δημοσίου μεταλλευτικές διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.273 της 5/6.3.1976 : 

Περί τροποποιήσεως του Ν. _.4433/1964 "περί Μεταλλευτικών Ερευνών του δημοσίου 

και άλλων τινών μεταλλευτικών διατάξεων"(ΦΕΚ τ. Α' 50) 

2.4. Π. Δ.817/1976 "Περί των Προγραμμάτων Έρευνας Ιδιωτικών Μεταλλείων" (ΦΕΚ 

τ. Α294 της 9.11.76)  

2.5. Ν.998/1979 της 28/29.12.1979 : Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν 

γένει εκτάσεων της Χώρας (ΦΕΚ τ. Α' 289).  

2.6. Ν.1650/1986 της 15/16.10.86. Για την προστασία του περιβάλλοντος. - (ΦΕΚ τ. 

Α' 160).  

2.7. Ν.3010/2002 Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε. Ε. και 96/61 

Ε. Ε. , διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες 

διατάξεις. (ΦΕΚ τ. Α' 91/25.4.2002).  

2.8. Υ. Α.183037/5115 (Συντονισμού, Γεωργίας και Βιομηχανίας) της 19/28.8.80:Περί 

επικυρώσεως τεχνικών προδιαγραφών επιπτώσεων και αποκαταστάσεως του 

περιβάλλοντος. (άρθρ.45 παρ.5 Ν.978/79). (ΦΕΚ τ. Β' 820).  

2.9. Υ. Α.69269/5387/90. Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, 

περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός 

περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς 

διατάξεις, σύμφωνα με το Ν.1650/1986, (ΦΕΚ 678 τ. Β' της 25.10.90)  

2.10. Ν.2742/1999 Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες 

διατάξεις, (ΦΕΚ τ. Α' 207/7.10.1999).  

2.11. Περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας του ορυχείου ΚΥΑ 11014/703/Φ104/2003 

(ΦΕΚ 332/Β)” ( πηγή ikee.lib.auth.gr) 

 

7.5 Μετεωρολογικά και κλιματολογικά χαρακτηριστικά περιοχής 

μελέτης 
 

7.5.1. Κλίμα 
 Οι κοντινότεροι μετεωρολογικοί σταθμοί της εθνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας  

στην υπό μελέτη περιοχή είναι ο μετεωρολογικός σταθμός (Μ. Σ. ) της Κοζάνης που 

βρίσκεται σε Γεωγραφικό μήκος 21ο 50' Ε και Γεωγραφικό πλάτος 40ο 17' Ν, καθώς 

και ο μετεωρολογικός σταθμός της Πτολεμαΐδας που έχει Γεωγραφικό μήκος 21ο 41' Ε 
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και Γεωγραφικό πλάτος 40ο 31' Ν. Ο μετεωρολογικός σταθμός της Κοζάνης, που 

λειτουργεί μέχρι και σήμερα, διαθέτει πλήρη επεξεργασμένα και δημοσιευμένα 

στοιχεία για την χρονική περίοδο 1955 – 1997, ενώ ο  μετεωρολογικός σταθμός 

Πτολεμαΐδας, για τη χρονική περίοδο 1975-1997, κατά την οποία σταμάτησε να 

λειτουργεί. Οι μετεωρολογικοί αυτοί σταθμοί καταγράφουν επιπρόσθετες 

παραμέτρους όπως είναι η θερμοκρασία, οι βροχοπτώσεις, η υγρασία, οι νεφώσεις, το 

χιόνι, το χαλάζι, οι καταιγίδες κ.α. Ο υπεύθυνος φορέας για τη λειτουργία των 

παραπάνω μετεωρολογικών σταθμών είναι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, 

διεύθυνση Γ’/ Τμήμα Υδρολογίας.  

Συγχρόνως, κατά την εκπόνηση αυτής της μελέτης συλλέχθηκε πλήθος στοιχείων από 

το δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού και 

συγκεκριμένα από το μετεωρολογικό σταθμό της Κοζάνης που έχει εγκατασταθεί στην 

Πτολεμαΐδα (40° 29' 56", 21° 40' 29"), καθώς επίσης και από τους μετρητικούς 

σταθμούς της ποιότητας της ατμόσφαιρας του δικτύου της ∆ΕΗ που βρίσκονται  στις 

θέσεις Οικισμός ∆ΕΗ, Κοιλάδα, Ποντοκώµη και Πεντάβρυσσο, και δίνουν τη 

δυνατότητα να καταγράφονται βασικές μετεωρολογικές παράμετροι. Για τους 

σταθμούς που προαναφέρθηκαν, βρίσκονται διαθέσιμα σχετικά πρόσφατα 

μετεωρολογικά στοιχεία, συγκριτικά με αυτά των σταθμών  της Πτολεμαΐδας και της 

Κοζάνης, αναφορικά με την ένταση και τη διεύθυνση του ανέμου (έτη 2006 έως 2009). 

Παρόλα αυτά, κύρια πηγή για την άντληση των μετεωρολογικών δεδομένων είναι οι 

δύο μετεωρολογικοί σταθμοί του δικτύου της εθνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας, 

αφού τα δεδομένα τους καλύπτουν μεγάλη, συνεχόμενη περίοδο (42 χρόνια για το 

μετεωρολογικό σταθμό της  Κοζάνης και 22 χρόνια για τον αντίστοιχο της 

Πτολεμαΐδας ). Στην εικόνα 14 παρουσιάζονται οι θέσεις των προαναφερθέντων 

μετεωρολογικών σταθμών.  
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Εικόνα 14 μετεωρολογικοί σταθμοί ευρύτερης περιοχής μελέτης (πηγή ΔΕΗ 2010) 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα κλιματολογικά στοιχεία που καταγράφηκαν 

από το μετεωρολογικό σταθμό της Πτολεμαΐδας που ανήκει στη ∆ΕΗ για την περίοδο 

03/2006 – 02/2009. Και με αυτό τον τρόπο διαμορφώνεται μια εικόνα σε σχέση με το 

κλίμα της περιοχής μελέτης.  
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Εικόνα 15 : Κλιματολογικά στοιχεία για τον Μ. Σ. Πτολεμαΐδας( ∆ΕΗ 03/2006-02/2009) 

7.6 Γεωλογία περιοχής μελέτης  
“Οι λιγνιτοφόρες λεκάνες Φλώρινας – Αμυνταίου – Πτολεμαΐδας – Κοζάνης – Σερβίων 

– Ελασσόνας, αποτελούν τμήμα μιας μεγάλης τεκτονικής δομής (τεκτονικής τάφρου) 

μήκους > 120km, που εκτείνεται από το Μοναστήρι (Βόρειας Μακεδονίας) έως και 

την Ελασσόνα, στα νότια του ποταμού Αλιάκμονα. Ο άξονας της τάφρου εκτείνεται σε 

Β∆-ΝΑ διεύθυνση, που βρίσκεται παράλληλα µε τον άξονα των Ελληνίδων. Η τάφρος 

αυτή σχηματίστηκε από τη ρηξιγενή τεκτονική του Νεογενούς. Στη διάρκεια του 

Ανώτερου Μειόκαινου επικρατούσαν τάσεις εφελκυστικής μορφής µε κατεύθυνση 

ΒΒΑΝΝ∆, που δημιουργούν το βασικό βύθισμα µε ρήγματα που είχαν Β∆-ΝΑ 

διεύθυνση. Στη διάρκεια του Ανώτερου Πλειόκαινου τάσεις εφελκυστικής μορφής 

διευθύνσεως Β∆-ΝΑ χώρισαν το πρωταρχικό βύθισμα σε επιμέρους λεκάνες, που 

οροθετούνται από τα ρήγματα που βρίσκονται ΒΑ-Ν∆ .Με αυτό τον τρόπο 

δημιουργήθηκαν οι λεκάνες της Φλώρινας, του Αµυνταίου-Πτολεµαΐδας, της 

Κοζάνης-Σερβίων και της Ελασσόνας. Πιο αναλυτικά, στη διάρκεια του Τριαδικού, 

έπειτα από μια γενικευμένη επίκληση, έλαβε χώρο απόθεση Τριαδικών ασβεστόλιθων, 

που σήμερα βρίσκονται στα νότια του  Άσκιου όρους, στα νοτιοδυτικά του Βερμίου 

και στο έξαρμα Κοζάνης στο όρος Σκοπός. Στη διάρκεια του Ανώτερου Ιουρασικού 

και Κατώτερου Κρητιδικού, συνέβη η απώθηση των οφιολίθων πάνω στα 

αποτεθειμένα ανθρακικά καλύμματα. Στη διάρκεια του Κρητιδικού έγινε καινούρια 

θαλάσσια επίκληση (Κενομάνια επίκληση) η οποία συνοδεύθηκε από απόθεση 

κροκαλοπαγούς βάσης και ασβεστόλιθων. Στο Τριτογενές έγινε η τελική ηπειρωτική 

σύγκρουση που συνοδεύτηκε από 3 φάσεις πτυχώσεων. Η τελευταία από τις φάσεις  

αυτές, που σημειώθηκε στη διάρκεια του Μέσου-Ανώτερου Μειόκαινου, δημιούργησε 
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τις μεγάλες ρηξιγενείς δομές, Β∆-ΝΑ διεύθυνσης, µε αποτέλεσμα να δημιουργηθεί η 

λεκάνη της Πτολεμαΐδας.  

Με το τέλος της δημιουργίας της λεκάνης, έγινε η κατάκλισή της και η αρχή της 

απόθεσης καινούριων ιζημάτων. Το πάχος των ιζημάτων μεγάλωνε συνέχεια γιατί από 

τη μια υποχωρούσε ο πυθμένας, και από την άλλη η συνεχιζόμενη εισροή των υδάτων 

διατηρούσε την υψηλή στάθμη του νερού. Έτσι αποτέθηκαν τα υποκείμενα ιζήματα 

της λιγνιτοφόρου σειράς που αποτελούνταν από αργίλους, μάργες και άμμους. Όταν 

μεταβλήθηκε ο ρυθμός υποχώρησης του πυθμένα και η ταχύτητα ιζηματογένεσης με 

δυσανάλογο τρόπο η λίμνη μετατράπηκε σε έλος,  αυτό το γεγονός συνέβαλε στην 

ανάπτυξη της χλωρίδας. Η ενανθράκωση της χλωρίδας αυτής δημιούργησε το λιγνίτη  

Πλειοκαινικής ηλικίας. Η αλλαγή που υπέστη η ταχύτητα ιζηματογένεσης από πλήθος  

παράγοντες, όπως το ύψος των κατακρημνισμάτων, η θερμοκρασία των υδάτων, αλλά 

και η γεωλογική σύσταση των περιθωρίων, επέφερε τη συχνή εναλλαγή των 

στρωμάτων μεταξύ λιγνίτη και αγόνων. Τα άγονα συμπεριλαμβάνουν κυρίως τις 

μάργες και δευτερευόντως αργίλους και άμμους. Με το τέλος του Πλειόκαινου έρχεται 

η έναρξη των παγετωδών περιόδων. Η εναλλαγή  των κλιματικών συνθηκών έφερε το 

τέλος της λιγνιτογένεσης” (μελέτη περιβάλλοντος ΔΕΗ 2007) 

7.6 Σεισμικότητα 
Η περιοχή της δυτικής Μακεδονίας γενικώς θεωρείται από τις ασφαλέστερες περιοχές 

του ελληνικού χώρου από τη σκοπιά της σεισμικής δραστηριότητας και 

επικινδυνότητας, αφού δεν είχε υπάρξει κάποιο  καταστροφικό σεισμικό γεγονός 

μεγάλης σημασίας και έκτασης τόσο κατά τα σύγχρονα όσο και κατά τα ιστορικά 

χρόνια. Οι μεμονωμένες περιπτώσεις που αποτελούν εξαιρέσεις, είναι το σεισμικό 

επεισόδιο στα 896 π. Χ. που κατέστρεψε τη Βέροια, οι 2 σεισμικές δονήσεις της 

περιοχή των Μετεώρων στα τέλη του 18ου αιώνα, και ο μοναδικός σύγχρονος 

σημαντικός σεισμός στη περιοχή της Κοζάνης το 1995, µε μέγεθος Μs=6,4 της 

κλίμακας Richter. Άλλοι σεισμοί που καταγράφηκαν στην ευρύτερη περιοχή µε 

μέγεθος μεγαλύτερο ή ίσο 4,5 της κλίμακας Richter είναι οι ακόλουθοι:  

• Ο σεισμός στην Καστοριά Μs=5,4 ρίχτερ το 1958  

• Το 1966 στη Φλώρινα  με Μs=4,5 ρίχτερ 

• Το 1967 στη Φλώρινα με  Μs=4,5 ρίχτερ 

• Το 1968 στην Καστοριά Μs=4,9 ρίχτερ  

• Το 1975 στην  Καστοριά Μs=4,9 ρίχτερ 

• Το 1979 στην Κοζάνη Μs=4,5 ρίχτερ 

• Το 1984  στην Πτολεμαΐδα Μs=4,9 ρίχτερ 

7.7 Χαρακτηριστικά εδαφών περιοχής μελέτης  
Έδαφος ονομάζεται το επιφανειακό μέρος του φλοιού της γης, που παράγεται από την 

αποσάθρωση του μητρικού πετρώματος και την εκλεκτική διαφοροποίηση του 

υποκείμενου υποεπιφανειακού εδάφους. Αποτελεί ένα δυναμικό σύστημα υψίστης 

σημασίας με πληθώρα λειτουργιών που παίζει σημαντικό ρόλο στις ανθρωπογενής 

δραστηριότητες και στη διατήρηση των οικοσυστημάτων. Δραστηριότητες οι οποίες 

δημιουργούν το σχηματισμό και την αναγέννηση του εδάφους είναι αρκετά 

μακροπρόθεσμες, και για αυτό το λόγο το έδαφος θεωρείται µη ανανεώσιμος πόρος. Η 

υποβάθμιση του εδάφους φέρει άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα του νερού και του 
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αέρα, τη βιοποικιλότητα και επιπλέον στο κλίμα. “Σύμφωνα µε μελέτες 

εδαφογεωχηµικές και εδαφολογικές παλαιότερων ετών, του Ι.Γ.Μ.Ε. 10, τα εδάφη της 

εξεταζόμενης περιοχής της παρούσας έρευνας χαρακτηρίζονται ως ιλυοαργιλοπηλώδη 

και ελαφρώς αλκαλικά, µε pH που κυµαίνεται µεταξύ 7,5 και 8,5. Η κατάταξη τους 

σύμφωνα µε την Αμερικανική (US) κατάταξη εδαφών είναι στην κατηγορία Alfisol. 

Τα εδάφη αυτά έχουν έναν αργιλικό ή νατριούχο ορίζοντα, µε αφετηρία κορεσμού 35% 

ή μεγαλύτερη. Το περιβάλλον σχηματισμού τους είναι δάση υγρών περιοχών (δάση 

κωνοφόρων ή φυλλοβόλων δένδρων), καθώς και υγρά ηπειρωτικά και υγρά 

υποτροπικά κλίματα. Αποτελούν καλλιεργήσιμα εδάφη µε περιεχόμενο νερού αρκετό 

για τρεις συνεχόμενους μήνες καλλιεργητικής περιόδου. Ένα μέρος των εδαφών 

(περίπου 25%) χαρακτηρίζεται πτωχό ως προς την περιεκτικότητά του σε Κ +, και 

ενδεχομένως µία αλλαγή των καλλιεργητικών πρακτικών να βελτίωνε την υφιστάμενη 

κατάσταση δεδομένου ότι τα εδάφη αυτά περιέχουν ικανοποιητικά ποσοστά καλιούχων 

αργίλων (Ιλλίτες). Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης πέραν των Ορυχείων, τα εδάφη 

χαρακτηρίζονται ως πηλώδη, µε τιμές pH που παρουσιάζουν αξιοσημείωτο εύρος, 

κυμαινόμενες από πολύ όξινες ως πολύ αλκαλικές. Είναι χαρακτηριστικό ότι 

διακρίνονται δυο κυρίαρχες περιοχές. Η πρώτη ορίζεται από τις λίμνες Ζάζαρη, 

Χειµαδίτιδα και την περιοχή Αναρράχης, στην οποία επικρατούν πολύ όξινες τιμές, 

ενώ η δεύτερη περιλαμβάνει το υπόλοιπο της περιοχής έρευνας, στην οποία επικρατούν 

αλκαλικές τιμές. Όσον αφορά τα λοιπά ποιοτικά χαρακτηριστικά των εδαφών, το Μn 

παρουσιάζει σχετικά αυξημένες συγκεντρώσεις, ενώ ο Fe κυμαίνεται σε συνήθη 

επίπεδα. Οι συγκεντρώσεις στα εδάφη των λοιπών ιχνοστοιχείων ποικίλουν σημαντικά. 

Έτσι υπάρχουν πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις As, Cd, Sb και Mo ενώ παρόμοιες 

συγκεντρώσεις µε τις μέσες τιμές εδαφών παρουσιάζουν τα στοιχεία Cu, Pb, Zn, V και 

Cs. Ορισμένες αυξημένες συγκεντρώσεις Co, Ni και Cr που παρατηρούνται στο νότιο 

τμήμα, πρέπει να αποδοθούν στο γεωλογικό υπόβαθρο της περιοχής, καθώς υπάρχουν 

εμφανίσεις βασικών και υπερβασικών πτερωμάτων, που είναι πλούσιες στα παραπάνω 

ιχνοστοιχεία.”(Περιβαλλοντική μελέτη ΔΕΗ 2010).  

7.8 υδρολογικά χαρακτηριστικά  
“Η λεκάνη Πτολεμαΐδας, είναι μια κλειστή υδρολογική λεκάνη, χωρίς έξοδο στη 

θάλασσα, µε αποδέκτη όλων των επιφανειακών απορροών τη λίμνη Βεγορίτιδα. Η 

λίμνη Βεγορίτιδα είναι αλπινικού χαρακτήρα, καταλαμβάνει ένα από τα κοιλώματα 

των κλειστών οροπεδίων της δυτικής Μακεδονίας και περιβάλλεται από µμεγάλους 

ασβεστολιθικούς όγκους, από τους οποίους διαμορφώνεται η λεκάνη απορροής και 

υδρομάστευσής της. Η λίμνη αυτή μαζί µε τις γειτονικές λίμνες Πετρών, Χειμαδίτιδας 

και Ζάζαρης, θεωρείται ως υπόλειμμα της παλιάς μεγάλης λίμνης Εορδαίας, της οποίας 

η έκταση αναφέρεται ότι έφτασε τα 1000km2 περίπου και το βάθος της τα 250m. Η 

επιφανειακή απορροή της λεκάνης γίνεται µε µία σειρά υδατορεμάτων, τα περισσότερα 

από τα οποία καταλήγουν στο ρέμα Σουλού. Το ρέμα Σουλού ή Εορδαίας, µε μήκος 

περίπου 25km, αρχίζει από την περιοχή του παλιού έλους Σαριγκιόλ και εκβάλλει στη 

λίμνη Βεγορίτιδα. Κατά μήκος του δέχεται τα βρόχινα νερά του υψιπέδου που 

σχηματίζεται μεταξύ της οροσειράς των βουνών Άσκιο, Βούρινου, Σκοπού και 

Βερμίου. Επίσης, δέχεται τα νερά από τα αποστραγγιστικά έργα στην περιοχή 

Σαριγκιόλ και από μικρότερα ρέματα της περιοχής.” (περιβαλοντική μελέτη ΔΕΗ 

2010) Στη συγκεκριμένη μελέτη εξετάζεται η υδρολογία της λεκάνης απορροής του 

ρέματος Σουλού, που αποτελεί τη λεκάνη απορροής των ορυχείων της Πτολεμαΐδας 
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και κατ’ επέκταση του ορυχείου κυρίου πεδίου στο οποίο ανήκει και το ορυχείο 

Μαυροπηγής. Η λεκάνη απορροής του ρέματος Σουλού έχει έξοδο την περιοχή κοντά 

στο χωριό του Κομάνου, που μετεγκαταστάθηκε από τη ΔΕΗ, και εκτείνεται στη 

λεκάνη Πτολεμαΐδας-Κοζάνης-Βελβενδού-Βέροιας(εικόνα 16).  

 

Εικόνα 16 Λεκάνη απορροής ρέματος Σουλού και υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής (πηγή μελέτη περιβάλλοντος ΔΕΗ 

2010) 

7.9 Πανίδα της ευρύτερης περιοχής  
Η συνεχόμενες εκχερσώσεις και η καταστροφή των δασών και των βοσκοτόπων και η 

συνεχόμενη αύξηση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων έχει επιφέρει σημαντική 

υποβάθμιση στα οικοσυστήματα που υπάρχουν στην περιοχή μελέτης και έχει επιφέρει 

τον περιορισμό της πανίδας κυρίως στις ορεινές περιοχές. Ο τρόπος της σύνθεσης και 

της κατανομής της πανίδας στην ευρύτερη περιοχή μελέτης µε βάση δεδομένα από την 

υπάρχουσα βιβλιογραφία δεδομένα καταγράφεται παρακάτω:  

“Θηλαστικά :Στα σημαντικά είδη της πανίδας της ευρύτερης περιοχής μελέτης  

κατατάσσεται ο λύκος (Canis lupus) που ζει και αναπαράγεται στη δυτική πλευρά του 

όρους Βέρμιο. Στην περιοχή μελέτης συναντώνται επίσης τα αγριογούρουνα (Sus 

scrofa), τα ζαρκάδια (Cervus capreolus), οι λαγοί (Lepus europaeus), τα κουνάβια 

(Martes foina), οι νυφίτσες (Mustela nivalis), οι αλεπούδες (Vulpes vulpes), οι ασβοί 

(Meles meles) οι σκίουροι (Sciurus vulgaris), τα ποντίκια (Mus musculus) και οι 

αρουραίοι (Rattus rattus). Επιπλέον στα όρη της περιοχής (κυρίως του Βερμίου) 

βρίσκονται κάποια σημαντικά είδη νυχτερίδας (Myotis blythi, Miniopterus 

schreibersii, Myotis capaccini, Myotis emarginatus).  
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Ερπετά και Αμφίβια: Για τα αμφίβια και τα ερπετά της περιοχής μελέτης είναι 

βιβλιογραφικές αναφορές εντοπίζονται αποσπασματικά. Σε γεωργικές εκτάσεις της 

ευρύτερης περιοχής  μελέτης όπως και γύρω από  οικισμούς, εντοπίζονται είδη όπως 

σαύρα, φίδι, ποντίκι και χελώνα.  

 Ορνιθοπανίδα :Σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας έχουν βρεθεί στο Βούρινο όρος και στις 

λίμνες Χειμαδίτιδα και Ζάζαρη που είναι σε ακτίνα δεκάδων χιλιομέτρων από το χώρο 

μελέτης που εξετάζεται” (μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ΔΕΗ 2010).  

7.10 Χλωρίδα  
Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης περιλαμβάνονται περιοχές µε αξιοσημείωτα είδη 

χλωρίδας. “Για να το συγκεκριμενοποιήσουμε , στους ορεινούς όγκους Βερμίου 

(ανατολικά) και Ασκίου (ανατολικά) βρίσκονται περιοχές στις οποίες εμφανίζονται 

πολλά είδη χλωρίδας, τόσο σπάνια όσο και ενδημικά. Πιο συγκεκριμένα, ανατολικά 

από την ευρύτερη περιοχή την οποία μελετάμε, στο όρος Βέρμιο υπάρχουντην 109 

σημαντικών φυτικών taxa. Στα δυτικά του όρους  Βέρμιο σε απόσταση άνω των 20 km 

από την εξεταζόμενη περιοχή, η βλάστηση περιορίζεται σε υψηλά υψόμετρα και την 

συνθέτουν διάφορα είδη βελανιδιάς και πεύκου. Τα επικρατέστερα είδη δρυός, δηλαδή 

βελανιδιάς είναι η μακεδονική δρυς (Quercus macedonica), η βελανιδιά (Quercus 

aegilops) και η πλατύφυλλη δρυς (Quercus conferta). Σε ακόμη πιο υψηλά υψόμετρα 

βρίσκονται τα είδη της δασικής πεύκης (Pinus silvestris) και της μαύρης πεύκης (Pinus 

nigra). Ένα ακόμα σπουδαίο γνώρισα της βλάστησης του όρους Βερμίου είναι το 

μεγάλο ποσοστό πολυετών ποωδών ειδών (ηµίκρυπτα φυτά) και το μικρό ποσοστό των 

θεροφύτων (μονοετών ποωδών ειδών). Το γεγονός αυτό καταδεικνύει  ότι η βλάστηση 

του υψιπέδου της Πτολεμαΐδας δεν είναι μεσογειακή,  και αυτό οφείλεται στο κλίμα 

της περιοχής. Σε απόσταση κοντινότερη των 15 km δυτικά από την ευρύτερης περιοχής 

μελέτης, στο Άσκιο όρος στην περιοχή υπάρχουν 57 είδη σηµαντικών φυτικών taxa, 

ενώ στο όρος Βούρινος υπάρχουν 8 είδη και υποείδη φυτών που είναι τοπικά ενδηµικά 

και δεν βρίσκονται σε άλλες περιοχές της Ελλάδας ή του κόσμου. Επιπλέον 

παρατηρείται και βλάστηση των ειδικών τοπικών συνθηκών, κύρια παραποτάμια και 

παραλίμνια βλάστηση µε είδη όπως: Alnus gludinosa, Ulmus campestris, Populus sp, 

Salic caprea, Salix amygdaliformis, Arudo donax, Typha sp. Η παραποτάμια βλάστηση 

του ρέματος Σουλού, αποτελείται από διάφορα είδη λεύκας και ιτιάς. Τα είδη της 

λεύκας τα οποία εντοπίζονται στα πρανή της κοίτης είναι η λευκή λεύκα (Populus alba), 

η μαύρη λεύκα (Populus nigra) και η τρέμουσα λεύκα (Populus tremula). Στις 

παρακείμενες γεωργικές εκτάσεις, οι αγρότες έχουν φυτεύσει νεότερους κλώνους από 

Ευρωπαϊκά και Αμερικάνικα υβρίδια, µε γρήγορη ανάπτυξη και κατάλληλη για χρήση  

και στον τομέα της βιομηχανίας όπως είναι οι Populus euramericana CV 1 214 ή CV 1 

216. Επιπροσθέτως στο ρέμα Σουλού συναντάμε την λευκή ιτιά (Salix alba) και την 

ιτιά την αµυγδαλόφυλλη (Salix amygdalina). Ένα γνώρισμα της βλάστησης του 

υψιπέδου της Πτολεμαΐδας που προκαλεί εντύπωση είναι η απουσία μεσογειακών 

("θερµοφίλων") σκληρο-αειφύλλων ειδών (Mitrakos, 1980). Από τα είδη αυτά, το 

(Quercus coccifera )πουρνάρι εντοπίζεται έως τη Ζωοδόχο Πηγή κατά την ανάβαση 

από Βέροια για Κοζάνη και το Phillyrea sp. (latifolia ή media) καθώς κατεβαίνουμε 

από Άρνισσα για Έδεσσα. Το πυξάρι που είναι ένας αειθαλής θάµνος( Buxus 

sempervirens ) συναντάται συχνά στο Βέρμιο και στο όρος Βόρα. Στους χώρους των 

αποθέσεων αγόνων των ορυχείων της ∆ΕΗ που έχουν αποκατασταθεί , κυρίως στην 
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περιοχή Πτολεμαΐδας εντοπίζονται τα είδη της μαύρης πεύκης (Pinus nigra) τηςς 

ψευδακακίας (Robinia pseudoacacia), του σπάρτου (Spartium junceum), του γλαυκού 

κυπαρισσιού (Cupressus glauca), επίσης και του κέδρου (Cedrus atlantica).”(Μελέτη 

περιβάλλοντος ΔΕΗ 2010). 
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8. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
Το τοπίο της περιοχής ανάπλασης του λιγνιτωρυχείου Μαυροπηγής που είναι ακόμα 

εν ενεργεία και εκτείνεται σε περιοχή 9.869 στρεμμάτων και το λιγνιτικό του απόθεμα 

δεν έχει εξαντληθεί, είναι ένα τοπίο ενδοχώρας της Δυτικής Μακεδονίας που έχει 

υποστεί έντονα την ανθρωπογενή εξορυκτική επέμβαση. Πρόκειται για ένα πλήρως 

αλλοιωμένο οπτικά και περιβαλλοντικά τοπίο που διέπεται από ασυνέχεια, δυσκολία 

στην προσβασιμότητα, και μεγάλη αποσπασματικότητα. Οι επιμέρους τοποθεσίες 

φέρουν μεταξύ τους διακριτά χαρακτηριστικά και δε συγκροτούν ένα ενιαίο 

αντιληπτικό συνεχές. Η περιοχή χρήζει επέμβασης, προκειμένου να αναπτυχθεί 

παραγωγικά, και να αναδειχθεί τοπιακά, οικολογικά και αισθητικά για να καταστεί 

πόλος έλξης και αξιοποίησης. Σκοπός αυτής της πρότασης είναι να διατηρηθεί η 

ατμόσφαιρα του συγκεκριμένου τοπίου εμπλουτίζοντάς το οικολογικά και να το 

αναδείξει αισθητικά, δημιουργώντας ένα χώρο κοινωνικά χρηστικό και οικονομικά 

αποδοτικό. Η συγκεκριμένη περιοχή θα αναπλαστεί μετά το πέρας των λιγνιτικών 

δραστηριοτήτων ώστε να αποτελέσει έναν τόπο όπου χρησιμοποιώντας την οικολογία 

ως ρυθμιστή των διαδικασιών ανασυγκρότησης, θα αποτελέσει μια νέα τοπιακή 

οντότητα, κατάλληλα συνδεδεμένη με τη γύρω περιοχή, με νέες χρήσεις που θα 

αποτελέσουν πόλο έλξης και επισκεψιμότητας σε βάθος χρόνου. Μια περιοχή που θα 

επαναπροσδιορίσει την τοπιακή της ταυτότητα ως ένα παραγωγικό τοπίο αγροτικής 

εκμετάλλευσης της Δυτικής Μακεδονίας, με άπλα οριζόντων και θεάσεων, ένα τοπίο 

καλλιέργειών αλλά και αναψυχής για την τοπική κοινωνία. Βασικός σκοπός αυτής της 

πρότασης ανάπλασης είναι επίσης η ενοποίηση και η συγκρότηση ενός συστήματος 

συνδέσεων από τη μεγάλη τοπιακή κλίμακα, στην ενδιάμεση κλίμακα των επιμέρους 

τόπων, ως τη μικρή κλίμακα του επισκέπτη και της κατασκευής. Αυτό το τοπίο της 

Δυτικής Μακεδονίας ως πρωταγωνιστής και πολιτιστικός φορέας ανάδειξης του τόπου, 

τοποθετείται στο επίκεντρο της πρότασης. Η επέμβαση δρα ως στρατηγική που 

αναπτύσσεται στους εξής θεματικούς άξονες οργάνωσης. Η στρατηγική (α) της 

οικολογικής αποκατάστασης - συνδεσιμότητας και της βιοποικιλότητας (β) της 

κυκλοφοριακής σύνδεσης και προσβασιμότητας (γ) της μορφολογικής αναδόμησης 

του χώρου με διακριτά στοιχεία γεωμετρίας και χωροταξικής οργάνωσης, άρωντας τις 

συνθήκες αποπροσανατολισμού και έλλειψης αναφοράς στην ανθρώπινη κλίμακα (δ) 

της χωρικής οργάνωσης ενός προγράμματος νέων χρήσεων και ήπιων κατασκευών 

υποδομής και υποστήριξης (ε) της παραμέτρου του χρόνου και της χρονικής ανάπτυξής 

της πρότασης σε φάσεις. Το τοπίο ως διαδικασία παραγωγής του χώρου αποτελεί μια 

δυναμική και εξελισσόμενη στο χρόνο δομή. Η περιοχή έχει ανάγκη από ένα τοπιακό 

και περιβαλλοντικό όραμα με έντονες κοινωνικές προεκτάσεις, με εμπλοκή και 

διάδραση της τοπικής κοινωνίας. Η περιοχή στερείται ταυτότητας και η μεγάλη 

διάστασή της προκαλεί αποπροσανατολισμό. Η πρόταση επιθυμεί να επαναορίσει με 

καθαρότητα την περίμετρο και τα ασαφή όρια της περιοχής μελέτης και να προτείνει 

μέσα από μια διαδικασία μορφολογικής σχηματοποίησης αυτού του αχανούς τόπου, 

μία νέα γεωμετρία με ευανάγνωστη δομή και με αντιληπτική οπτικά ενοποίηση.  

Η πρόταση ανάπλασης του τοπίου αυτού αρθρώνεται από μία σειρά από επιμέρους 

τοπία – θέματα. Το μέγεθος της έκτασης του συγκεκριμένου ορυχείου καθιστά 

οικονομικά ασύμφορη την εξολοκλήρου αξιοποίησή του, καθώς εκτείνεται σε 9.869 
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στρέμματα, παρόλα αυτά όλη η περιοχή με το πέρας της εξορυκτικής δραστηριότητας 

πρέπει να καταστεί ασφαλής για τον άνθρωπο την χλωρίδα την πανίδα και το υδάτινο 

περιβάλλον. Συνοπτικά προτείνονται: - εσωτερικό δίκτυο κίνησης, διατηρώντας ένα 

τμήμα του υπάρχοντος δικτύου που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία του 

λιγνιτωρυχείου με ασφαλτόστρωσή του και δημιουργία κεντρικής τοπιακής διαδρομής 

διαμήκους διάσχισης της περιοχής μελέτης. Η κίνηση αποτελεί ένα εργαλείο 

ανάγνωσης και αντίληψης του χώρου. Η τοπογραφία της περιοχής παρουσιάζοντας 

εναλλαγές προσφέρει ποικιλία θεάσεων. Η πρόταση επιχειρεί να αναδείξει αυτό το υπό 

λανθάνουσα κατάσταση δυναμικό σε μια διαπλοκή κινήσεων και στάσεων σε καίρια 

σημεία ενατένισης και θέας. Το ανάγλυφο γεννάει την κίνηση, οι διαδρομές πλάθονται 

στο τοπίο μέσω της διαχείρισης της ροϊκότητας.  

 -Καλλιέργειες ξυλείας εποχιακής υλοτόμησης (εικόνα 21) και πώλησης με οικονομικά 

οφέλη και φυτώρια δένδρων για την αναδάσωση των μελλοντικών αποκαταστάσεων, 

καλλιέργειες οπωροφόρων δένδρων σε αναβαθμούς και οπωροκηπευτικών περιοδικής 

ενοικίασης με εκπαιδευτικό χαρακτήρα. (εικόνα 22) 

- Φύτευση δάσους ακακίας και η δημιουργία μονοπατιών περιπλάνησης και χώρων 

στάσης πικνίκ - θέασης του τοπίου με επιμέρους εμπεριέχοντα ξέφωτα - αλάνες που 

προσφέρονται για ποικιλία εναλλασσόμενων χρήσεων. Το δάσος αυτό λειτουργεί ως 

μανδύας που αγκαλιάζει την περιοχή και διαγράφει τα όρια της στο χώρο. (εικόνα 18) 

- Φύτευση δάσους Κωνοφόρων με δίκτυο περιπλάνησης και χώρων στάσης πικνικ - 

θέασης του τοπίου.  

 -Δημιουργία επάλληλων λωρίδων καλλιεργειών, θα επιμερίζουν βάσει της 

τοπογραφίας την περιοχή σε διαμήκεις ροές βλάστησης, κινήσεων, χρήσεων και θα 

προσδώσουν κλίμακα και ρυθμό στο χώρο.  

-Επιλεκτικά προτείνεται να διατηρηθούν ως στοιχεία μνήμης οι επίπεδες περιοχές 

αποθέσεων, όπου προτείνονται κοινωνικές δραστηριότητες (π. χ. γραμμικοί κήποι, 

υπαίθρια παζάρια, ομαδικά παιχνίδια, κατασκευές, αγροτικό κέντρο κ αγορά, 

στέγαστρα) και να δημιουργηθεί μια υπαίθρια έκθεση βιομηχανικών εξαρτημάτων σε 

αχρηστία που ενδεχομένως διαθέτει το Ορυχείο(παλιοί ταινιόδρομοι κάδοι εκσκαφέων 

κ.α), ελεύθερα τοποθετημένα στο χώρο ως εκθέματα που θα θυμίζουν στο διαβάτη την 

ιστορία της τοποθεσίας. (εικόνα 20) 

-Στο κέντρο του ορυχείου θα δημιουργηθεί λιβάδι που θα λειτουργεί ως παύση, ως 

τόπος ενατένισης των μακρινών οριζόντων και απόλαυσης του κενού χώρου. Το λιβάδι 

αυτό οικολογικά θα βασίζεται στη φυσική αναγέννηση, αλλά κατά κάποια χρονικά 

διαστήματα θα γίνεται εποχιακή σπορά και κούρεμα της ποώδους και θαμνώδους 

βλάστησης δημιουργώντας ένα παιχνίδισμα εναλλαγής γεωμετρικών σχημάτων. 

(εικόνα 20) 

-Στο χώρο του εξαντλημένου ορυχείου προτείνεται η δημιουργία υπαίθριου 

αμφιθεάτρου που θα ενσωματώνεται στα πρανή με κερκίδες ανακυκλωμένης ξυλείας 

σιδηροδρομικών γραμμών που διαθέτει στην κατοχή της η ΔΕΗ και δε 

χρησιμοποιούνται. (εικόνα 17) 
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-Στην περαιτέρω αναβάθμιση του χώρου θα συμβάλλει ένας τεχνητός υδροβιότοπος, 

που θα δημιουργηθεί με το πέρας της άντλησης των υδάτων από το ορυχείο και θα 

υποβοηθηθεί με μικρή εκτροπή του ρέματος Σουλού που βρίσκετε σε απόσταση 2 

χιλιομέτρων από το ορυχείο. (εικόνα 19) 

-Προτείνεται επίσης η δημιουργία αθλητικού πάρκου με γήπεδο ανοιχτού στίβου, όπου 

μπορούν να διεξάγονται και αγώνες. (εικόνα 24)  

Η φύτευση ως δομικό εργαλείο οργάνωσης των σχέσεων, συγκροτεί έναν ιστό από 

πυκνότητες και ξέφωτα που υφαίνει οργανικά το χώρο. Θα τοποθετηθεί ως επισήμανση 

στις εισόδους της περιοχής διαμορφώνοντας πύλες, σε γραμμική παράταξη και θα 

δημιουργεί ένα φίλτρο σε ενδιάμεσες περιοχές μετάβασης, σα μανδύας που περικλείει 

επιμέρους χρήσεις στο τοπίο.  

-Ο φωτισμός προτείνεται να είναι λιτός, για να μην προκαλεί την φωτορύπανση του 

οικοσυστήματος ενώ να αναδεικνύει με διακριτικότητα τις διαδρομές που κυριαρχούν 

στο τοπίο. Θα τοποθετηθεί στο δίκτυο κίνησης, σε κομβικά σημεία εισόδου-εξόδου και 

κόμβων και στους ειδικούς χώρους για στάθμευση αυτοκινήτων, ο φωτισμός 

συμπληρώνεται από κολώνες φωτός και προτείνεται μέρος του φωτισμού να 

προέρχεται από λάμπες που λειτουργούν με ηλιακά φωτοβολταϊκά πάνελ. -Η πρόταση 

επίσης συμπληρώνεται από κατάλληλο εξοπλισμό ήπιων ελαφριών κατασκευών και 

υποδομών στο τοπίο. Ενδεικτικά: 

 • αναψυκτήρια (προϊόντα ημερήσιας παραγωγής με φορητό ψυγείο) 

 • στέγαστρα 

 • WC  

• χώροι στάσης και καθιστικά παγκάκια  

• κατάλληλη σήμανση 

-Τέλος προτείνεται η δημιουργία ενεργειακού πάρκου μεγέθους 5 στρεμμάτων εκ των 

οποίων το 1 θα καλυφθεί με φωτοβολταϊκά πάνελ και θα καλύπτουν τις ενεργειακές 

ανάγκες του χώρου, ενώ σε περίπτωση αυξημένου ενεργειακού φορτίου θα το 

διοχετεύουν στο εθνικό δίκτυο παροχής ηλεκτρισμού και με τα οικονομικά οφέλη θα 

καλύπτονται οι ανάγκες συντήρησης του χώρου. (εικόνα 23) 
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Εικόνα 17 αμφιθέατρο στα πρανή του ορυχείου (πηγή Ομάδας μελέτης: Τopio7 architects-landscape architects 

Κατερίνα Ανδρίτσου – Πανίτα Καραμανέα – Θανάσης Πολυζωίδης) 

 

Εικόνα 18 δάσος ακακίας με ξέφωτο (πηγή Ομάδας μελέτης: Τopio7 architects-landscape architects 

Κατερίνα Ανδρίτσου – Πανίτα Καραμανέα – Θανάσης Πολυζωίδης) 
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Εικόνα 19 παραρεμάτιο δάσος (πηγή Ομάδας μελέτης: Τopio7 architects-landscape architects 

Κατερίνα Ανδρίτσου – Πανίτα Καραμανέα – Θανάσης Πολυζωίδης) 

 

 

Εικόνα 20 λιβάδι φυσικής αναγέννησης με εκθέματα που θυμίζουν την εξόρυξη λιγνίτη (πηγή Ομάδας μελέτης: Τopio7 

architects-landscape architectsΚατερίνα Ανδρίτσου – Πανίτα Καραμανέα – Θανάσης Πολυζωίδης) 
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Εικόνα 21 καλλιέργειες αναπαραγωγικής ξυλείας και αναβαθμοί οπωροφόρων δέντρων (πηγή Ομάδας μελέτης: 

Τopio7 architects-landscape architects Κατερίνα Ανδρίτσου – Πανίτα Καραμανέα – Θανάσης Πολυζωίδης) 
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Εικόνα 22 οικολογικά περιβόλια με εκπαιδευτικό χαρακτήρα (πηγή Ομάδας μελέτης: Τopio7 architects-landscape 

architects Κατερίνα Ανδρίτσου – Πανίτα Καραμανέα – Θανάσης Πολυζωίδης) 

 

 

Εικόνα 23 ενεργειακό πάρκο 5 στρεμμάτων (πηγή Ομάδας μελέτης: Τopio7 architects-landscape architects 

Κατερίνα Ανδρίτσου – Πανίτα Καραμανέα – Θανάσης Πολυζωίδης) 
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Εικόνα 24 αθλητικό πάρκο με γήπεδο στίβου (πηγή Ομάδας μελέτης: Τopio7 architects-landscape architects 

Κατερίνα Ανδρίτσου – Πανίτα Καραμανέα – Θανάσης Πολυζωίδης) 
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Για την δημιουργία των παραπάνω προτάσεων ανάπλασης δίνονται οι παρακάτω 

εκτιμήσεις οικονομικών στοιχείων που συλλέχθηκαν από προηγούμενες εργολαβίες 

ανάπλασης του τμήματος περιβάλλοντος του Λ. Κ.Δ. Μ. της ΔΕΗ Α. Ε 50 στρεμμάτων. 

Ο αριθμός των στρεμμάτων του έργου επηρεάζει και την τιμή της εργολαβίας καθώς 

για μεγαλύτερη έκταση η προσφορά των ανάδοχων μειοδοτών είναι καλύτερη.  

Αρχικά ο χώρος θα πρέπει να περιφραχθεί και να δημιουργηθούν οι κατάλληλες 

είσοδοι ώστε να προστατευθεί από εισβολές ζωών και βόσκηση που θα καταστρέψουν 

τις νέες φυτεύσεις που θα λάβουν χώρο. Η περίφραξη θα γίνει με πασσάλους 

περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής ‘L’ ή ‘T’ οι οποίοι θα εμπηχθούν στο 

έδαφος έτσι ώστε το υπέργειο ύψος να είναι 1, 5 μέτρο και σε όλο το μήκος τους θα 

τοποθετηθεί σύρμα αγκαθωτό γαλβανισμένο σε 4 σειρές. Οι πάσσαλοι θα απέχουν 

μεταξύ τους 2, 5 μέτρα. Για περίφραξη τέτοιου είδους η κοστολόγηση σύμφωνα με 

αντίστοιχη εργολαβία του 2019 της εταιρίας Τεχνοκράτης ανέρχεται στα 5, 85 ευρώ 

ανα μέτρο.  

Για τη διαμόρφωση των οριζόντιων επιφανειών και τη δημιουργία σωστών κλίσεων 

των πρανών ώστε να αποφευχθεί η διάβρωση υπολογίζεται πως σύμφωνα με την 

κοστολόγηση ανάλογης εργολαβίας του 2017 με ανάδοχο τον κ. Πολιτίδη Θεόδωρο το 

κόστος θα ανέλθει στα 63,40 ευρώ ανά στρεμματική μονάδα.  

Για την κατασκευή πεζοδρόμων ποδηλατοδρόμων και πλατωμάτων στάσης, σύμφωνα 

με κοστολόγηση ανάλογης εργολαβίας που ανέλαβε ο Κίλας Γεώργιος και ΣΙΑ Ε. Ε. 

το 2019 η τιμές αναφέρονται παρακάτω: 

• Εκσκαφές χαλαρών εδαφών : 0,76 ευρώ ανά κυβικό μέτρο  

• Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες- ημιβραχώδες : 1,40 ευρώ ανά κυβικό 

μέτρο 

• Κατασκευή στρώσης γαιών- σκύρων μεταβλητού πάχους :13,24 ευρώ το 

κυβικό μέτρο 

• Κατασκευή σφραγιστικής στρώσης από αργιλικό χώμα : 1,20 ευρώ το 

τετραγωνικό μέτρο 

• Κατασκευή στρώσης γεωυφάσματος : 0,44 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο 

• Κατασκευή βαθμίδων και πλατύσκαλων :8,76 ευρώ το μέτρο επί κεκλιμένο 

έδαφος  

Η συγκεκριμένη εργολαβία για κατασκευή πεζοδρόμων ποδηλατοδρόμων και 

δημιουργία πλατωμάτων στάσης σε έκταση 50 στρεμμάτων μειωδοτήθηκε στα 

43.235,65 ευρώ συνεπώς με αναγωγή στη 1 στρεμματική μονάδα το κόστος 

ανέρχεται στα 864,713 ευρώ αφού η έκταση προς ανάπλαση θα είναι αντιστοίχως 

μεγάλη (9.869 στρέμματα) . 

Για τη φύτευση των κατάλληλων δέντρων και φυτών η κοστολόγηση θα δοθεί 

παρακάτω : 

Από εργολαβία του 2018 του κ. Ιωάννη Ιωαννίδη και της εταιρίας κηποτεχνική για 

φύτευση 95.000 δέντρων σε περιοχή του λιγνιτωρυχείου δυτικής Μακεδονίας η 

κοστολόγηση ανήλθε στις 32.580 ευρώ όπου δίνονται οι ακόλουθες τιμές :  
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• Για άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,30 επί 0,30 επί 0,30 σε γαιώδες 

ημιβραχώδες έδαφος και φύτευση γυμνόριζων δέντρων η τιμή ανήλθε στα 

0,10 ευρώ ανά μονάδα (το δέντρο).  

• Για φύτευση μικρών γυμνόριζων δέντρων η τιμή ανήλθε στα 0,11 ευρώ ανά 

τεμάχιο 

• Για φυτευτικό υλικό για την προμήθεια φορτοεκφόρτωσης και μεταφορά 

στον τόπο των εργασιών του είδους, ακακίας 0,6-0,8 εκατοστών ύψους το 

κόστος ανήλθε στα 0,12 ευρώ ανά δέντρο 

• Για φυτευτικό υλικό για την προμήθεια φορτοεκφόρτωσης και μεταφορά 

στον τόπο των εργασιών του είδους, σπάρτο 0,6-0,8 εκατοστών ύψους το 

κόστος ανήλθε στα 0,11 ευρώ ανά τεμάχιο 

• Για φυτευτικό υλικό για την προμήθεια φορτοεκφόρτωσης και μεταφορά 

στον τόπο των εργασιών του είδους, κερασιάς εμβολιασμένης με ροζ άνθος 

1,0-1,5 μέτρων ύψους το κόστος ανήλθε στα 1,39 ευρώ ανά τεμάχιο 

Από εργολαβία του 2019 σε έκταση 50 στρεμμάτων του ΛΚΔΜ με ανάδοχο 

τον κ. Σκαρλατούδη Δημήτριο για φύτευση δέντρων οι τιμές που δόθηκαν είναι 

οι παρακάτω: 

• Για άνοιγμα λάκκων σε έδαφος γαιώδες- ημιβραχώδες για φύτευση 

μικρών βολόφυτων θάμνων και δέντρων με εργάτες: 0,60 ευρώ το 

τεμάχιο 

• Για φύτευση μικρών βολόφυτων θάμνων και δέντρων: 0,25 ευρώ ανά 

τεμάχιο 

• Για προμήθεια φορτοεκφόρτωση και μεταφορά στο τόπο των εργασιών 

υλικού του είδους μαύρη πεύκη (pinus negra) ύψους 0,4-0,6 μέτρων 

βολόφυτο : 2 ευρώ το τεμάχιο 

• Για προμήθεια φορτοεκφόρτωση και μεταφορά στο τόπο των εργασιών 

υλικού του είδους ασιμοφλαμουριά (tilia tomentosa) ύψους 0,4-0,6 

μέτρων βολόφυτο : 2 ευρώ το τεμάχιο 

•  Για προμήθεια φορτοεκφόρτωση και μεταφορά στο τόπο των εργασιών 

υλικού του είδους σφένδαμος ψευδοπλάτανος (acer psedoplatanus) 

ύψους 1-1,5 μέτρων : 3,5 ευρώ το τεμάχιο 

• Για προμήθεια φορτοεκφόρτωση και μεταφορά στο τόπο των εργασιών 

υλικού του είδους λεύκα αργυρόλευκη (populous alba) ύψους 0,3-0,7 

μέτρων : 1,5 ευρώ το τεμάχιο 

• Για προμήθεια φορτοεκφόρτωση και μεταφορά στο τόπο των εργασιών 

υλικού του είδους αγριοτριανταφυλλιά (rosa canina) ύψους 0,2-0,4 

μέτρων βολόφυτο : 3 ευρώ το τεμάχιο 

• Για προμήθεια φορτοεκφόρτωση και μεταφορά στο τόπο των εργασιών 

υλικού του είδους αγριοκρανιά (cornus saguinea) ύψους 0,2-0,4 μέτρων 

βολόφυτο : 2 ευρώ το τεμάχιο 

• Για προμήθεια φορτοεκφόρτωση και μεταφορά στο τόπο των εργασιών 

υλικού του είδους ιτέα η λευκή (salix alba) ύψους 1-1,5 μέτρων 

βολόφυτο : 3,5 ευρώ το τεμάχιο 
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• Για προμήθεια φορτοεκφόρτωση και μεταφορά στο τόπο των εργασιών 

υλικού του είδους λυγαριά (vitex agnus castus ) ύψους 0,6-1 μέτρων 

βολόφυτο : 1,5 ευρώ το τεμάχιο 

• Συντήρηση φυτών (τσάπισμα, πότισμα) για 2 καλοκαίρια : καταποκοπή 

3.000 ευρώ  

Για την κατασκευή 1 στρέμματος φωτοβολταϊκού πάρκου έπειτα από 

έρευνα στο διαδίκτυο μια μέση τιμή ανέρχεται στα 400 ευρώ το 

τετραγωνικό αν προσθέσω και τα άλλα κόστη εγκατάστασης ( 

μετασχηματιστής κ.ά. ) η τιμή για ένα στρέμμα θα ανέλθει περίπου στα 

400.000 ευρώ καθώς στο στρέμμα πρέπει να διατηρηθούν αποστάσεις 

μεταξύ των πάνελ και κατάλληλες κλίσεις οπότε η πραγματική έκταση θα 

είναι μικρότερη. Η παροχή που θα δίνει το συγκεκριμένο πάρκο κατά 

προσέγγιση θα ανέρχεται στις 250kwh που υπολογίζονται με εμπειρικό 

τρόπο που σε περίπτωση υπερεπάρκειας θα διοχετεύονται στο ηλεκτρικό 

δίκτυο.  

Για το φωτισμό του χώρου η τιμή των φωτιστικών και των λαμπτήρων 

ανέρχεται περίπου στα 500 ευρώ το τεμάχιο  

Για την κατασκευή 30 τετραγωνικών εγκατάστασης τουαλετών σύμφωνα 

με εκτίμηση εμπειρογνώμονα το ποσό ανέρχεται στα 6.000 ευρώ.  

Για την τοποθέτηση πάγκων ανάπαυσης έπειτα από διαδικτυακή έρευνα η 

κατά προσέγγιση τιμή τους ανέρχεται στα 150 ευρώ κατά μέσο όρο το 

τεμάχιο.  

Για τη δημιουργία υπαίθριου αμφιθεάτρου στα πρανή των αποθέσεων με τη 

χρήση ξύλων από το πρώην σιδηροδρομικό δίκτυο μεταφοράς λιγνίτη της 

ΔΕΗ Α. Ε. το ποσό για μικρή ισοπέδωση των επιφανειών από κάποιο 

μηχάνημα και τη δημιουργία τσιμεντένιων βάθρων μετά από συζήτηση με 

εργαζόμενο της επιχείρησης ΔΕΗ Α. Ε. που εργάζεται ως εργοδηγός το 

ποσό θα ανέλθει κατά προσέγγιση στις 2.500 ευρώ.  

Εξαιτίας του μεγέθους της έκτασης της ανάπλασης (9.867 στρέμματα ) η 

συνολική κοστολόγηση του έργου αυτού είναι δύσκολη και έτσι θα γίνει 

μια προσπάθεια εκτίμησης του συνολικού κόστους του έργου κατά 

προσέγγιση με αναγωγή στη μία στρεμματική μονάδα, η έκταση του ενός 

στρέμματος θα θεωρηθεί τετραγωνική με εμβαδό α2=1000 και α=31,62 και 

περίμετρο 4 Χ α =126,48 μέτρα. 

• Για τη δημιουργία περίφραξης 1 στρέμματος το κόστος σύμφωανα 

με προηγούμενη αντίστοιχη εργολαβία ανήλθε στα 5,85 ευρώ ανα 

μέτρο συνεπώς το κόστος περίφραξης 126,48 μέτρων θα ανέλθει 

στα 126,48 Χ 5,85=740,5 ευρώ.  

• Για τη διαμόρφωση των οριζόντιων επιφανειών και τη δημιουργία 

σωστών κλίσεων των πρανών ώστε να αποφευχθεί η διάβρωση η 

τιμή για 1 στρέμμα υπολογίζεται στα 63,40 ευρώ. 
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• Για κατασκευή πεζοδρόμων ποδηλατοδρόμων και δημιουργία 

πλατωμάτων στάσης στη 1 στρεμματική μονάδα το κόστος 

υπολογίζεται στα 864,713 ευρώ. 

• Για τη φύτευση δέντρων στο 1 στρέμμα υπολογίζεται πως μπορούν 

να φυτευτούν περίπου 40 τεμάχια και με κοστολόγηση 32.580 ευρώ 

για 95.000 δέντρα η τιμή του ενός υπολογίζεται σε 0,343 ευρώ 

συνεπώς 13,7 ευρώ το στρέμμα. 

• Υπολογίζεται ότι θα τοποθετηθούν 100 παγκάκια σε όλο  το χώρο 

ανάπλασης που κοστολογούνται σε 15.000 ευρώ. 

• Για τη δημιουργία χώρου WC η κοστολόγηση θα ανέλθει σε 6.000 

ευρώ 

• Το υπαίθριο αμφιθέατρο στα πρανή εκτιμήθηκε στα 2.500 ευρώ  

• Το ενεργειακό πάρκο με φωτοβολταϊκά πάνελ ανέρχεται στα 

400.000 ευρώ. 

• Τα φωτιστικά του χώρου υπολογίζονται στα 100 τεμάχια σε όλη την 

έκταση και το κόστος τους υπολογίζεται στα 50.000 ευρώ. 

Το συνολικό κόστος ανάπλασης εκτιμάται να κοστίσει περίπου : 

17.072.882,37 ευρώ. 
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9.ΣΥΝΟΨΗ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
Στο παρελθόν, η ανάκτηση του άνθρακα για την ενέργεια υπερίσχυε κάθε εξέτασης 

πιθανής περιβαλλοντικής φθοράς και πολλές χιλιάδες στρέμματα γης στην οποία είχαν 

λάβει χώρο εξορυκτικές δραστηριότητες, αποδεκατίστηκαν και έμειναν σε αυτή την 

κατάσταση με κίνδυνο καθίζησης και διάβρωσης του εδάφους και σοβαρά προβλήματα 

αποξηράνσεων λόγω της οξύτητας του εδάφους. Με την πάροδο του χρόνου 

αναπτύχθηκαν νόμοι, που έθεταν στο προσκήνιο πρώτα την ενασχόληση με το 

εγκαταλελειμμένο ορυχείο και την ασφάλεια, και εν συνεχεία την ανάληψη δράσεων 

για την περαιτέρω αποκατάσταση ζημιών σε τοπία και οικοσυστήματα. Σήμερα οι 

περισσότερο ανεπτυγμένες χώρες έχουν θέσει νομοθεσία που απαιτεί από τους φορείς 

εκμετάλλευσης ορυχείων να παραδίδουν ένα σχέδιο αποκατάστασης του ορυχείου πριν 

την έναρξη του έργου διάνοιξής του. 

Αν και αυτές οι νομοθετικές ρυθμίσεις οδηγούν σε μια νέα πιο "φιλική προς το 

περιβάλλον" προσέγγιση της εξορυκτικής διαδικασίας, εξακολουθούν να υπάρχουν 

πολλά εγκαταλελειμμένα ορυχεία παγκοσμίως που απαιτούν αποκατάσταση. Φορείς 

χρηματοδότησης  των αποκαταστάσεων αυτών, για την ανάκτηση και εξυγίανση των 

χώρων των πρώην ορυχείων έχουν συσταθεί σε πολλές χώρες όπως το Ηνωμένο 

Βασίλειο, Η Γερμανία, η Αυστραλία και οι ΗΠΑ. 

Οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να δεχτούν ότι δεν είναι πάντα δυνατό ένα τοπίο 

να επαναφερθεί στην πριν από την εξόρυξη κατάστασή του, και σε πολλές περιπτώσεις, 

δεν είναι αυτός ο στόχος καθώς είναι πολυδάπανο και κοστοβόρο. Ο στόχος, ωστόσο, 

θα πρέπει να είναι να επιστρέψει η γη σε τουλάχιστον ένα ασφαλές και βιώσιμο 

περιβάλλον, αν όχι σε ένα πραγματικά πολύτιμο τοπικό αγαθό που θα επιφέρει κέρδος 

τόσο οικονομικό όσο και αναψυχής στην τοπική κοινωνία.  

Αν ένα σχέδιο κλεισίματος και ανάπλασης  ορυχείου είναι προετοιμασμένο με επαρκή 

προνοητικότητα, η λειτουργία του ορυχείου μπορεί να πραγματοποιηθεί με τέτοιο 

τρόπο ώστε να περιοριστούν οι περιβαλλοντικές βλάβες που θα προκληθούν κατά τη 

λειτουργία του και να μεγιστοποιηθεί η επαναχρησιμοποίηση των αρχικών 

χαρακτηριστικών του. 

Ίσως η πιο σημαντική και ορατή ζημιά που μπορεί να προκληθεί από την εξόρυξη είναι 

η όξινη αποστράγγιση των πετρωμάτων και του άνθρακα των ορυχείων που 

αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία ως AMD  (Acid Mine Drainage) . Συνήθως μέσα 

στα πετρώματα των ορυχείων περιέχεται αφθονία των μεταλλευμάτων σουλφιδίου και 

το όξινο  υγρό που αποστραγγίζεται από το ανοιχτό ορυχείο περιέχει συχνά τοξικά 

μέταλλα, όπως χαλκό ή σίδηρο. Αυτά, σε συνδυασμό με το μειωμένο pΗ, έχουν 

επιζήμια επίδραση στα υδάτινα περιβάλλοντα. 

Η απελευθέρωση θειικών αλάτων και σιδήρου στο νερό προκαλεί περαιτέρω έκπλυση 

άλλων ιχνοστοιχείων και το συνολικό αποτέλεσμα είναι η καταστροφή όλων των 

ζωντανών οργανισμών εντός της περιοχής εξόρυξης και σοβαρός αποχρωματισμός των 

υδάτινων οδών. Υπάρχουν πολλές τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί για την αντιμετώπιση 

αυτού του φαινομένου, συμπεριλαμβανομένης και της ενεργού επεξεργασίας με 

εξουδετερωτικά χημικά και, μακροπρόθεσμα, παθητικής θεραπείας που 
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εκμεταλλεύεται τις φυσικές εξουδετερωτικές ιδιότητες των εγχώριων πετρωμάτων. Η 

διαχείριση του νερού μπορεί να έχει ιδιαίτερη σημασία σε ξηρές περιοχές όπως η Νότια 

Αφρική. Ωστόσο, τα καλά σχεδιασμένα συστήματα διαχείρισης νερού μπορούν να 

εξασφαλίσουν την οικονομική επαναχρησιμοποίηση του νερού των ορυχείων ή ακόμα 

και την παροχή καθαρού, πόσιμου νερού από τα  ορυχεία για οικιακή χρήση νερό στις 

τοπικές κοινότητες. Η αναδιάρθρωση της γης μετά την εξόρυξη απαιτείται τόσο για 

λόγους ασφάλειας όσο και για αισθητικούς λόγους. Η αναγόμωση των χωρισμάτων και 

των κοιλοτήτων που αφήνει πίσω του το ορυχείο μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μέσο 

ανάπλασης  με τη διάθεση πετρωμάτων και άλλων αποβλήτων άνθρακα στα ορύγματα, 

ενώ παρέχει πρόσθετη αντοχή στο έδαφος. Τα υποπροϊόντα άνθρακα όπως τα 

απόβλητα ρευστοποιημένης κλίνης από την καύση του λιγνίτη στις εσχάρες των 

ατμοηλεκτρικών σταθμών και τα υποπροϊόντα από τις διεργασίες αποθείωσης έχουν 

συχνά οξυεξουδετερωτικές και  αυτο-τσιμεντοειδείς ιδιότητες που τους προσδίδουν 

πλεονέκτημα έναντι άλλων φυσικών πετρωμάτων και υλικών πλήρωσης και έτσι 

προτείνεται η χρήση τους ως υλικά αναγόμωσης εξαντλημένων ορυχείων. 

Η επιστροφή της βλάστησης και των δέντρων στις εξορυκτικές τοποθεσίες είναι μια 

διαδικασία που πρέπει να ισορροπεί μεταξύ της ανάκτησης της φυσικής βλάστησης 

που προϋπήρχε στην περιοχή πριν την διάνοιξη του λιγνιτωρυχείου και ευδοκιμεί στην 

περιοχή, και της προσθήκης νέων ειδών που μπορεί να είναι πιο κατάλληλα για το νέο 

τροποποιημένο τοπίο.  

Η απόφαση σχετικά με τη χρήση γης του εξαντλημένου ορυχείου μετά το πέρας των 

δραστηριοτήτων εξόρυξης είναι ένας συνδυασμός απόφασης του ιδιοκτήτη γης, στην 

παρούσα περίπτωση της ΔΕΗ Α.Ε. και των τοπικών αρχών και των τοπικών 

κοινοτήτων. Στην Ελλάδα με το μέχρι τώρα νομοθετικό πλαίσιο το κόστος 

αναπλάσεων των λιγνιτωρυχείων επωμίζεται εξολοκλήρου η ΔΕΗ Α.Ε. 

Στη Γερμανία η τάση είναι να μετατρέπεται η πρώην περιοχή εξόρυξης σε δάση και 

τεχνητές λίμνες. Στην Κίνα, όπου η γη είναι πιο σημαντική για την παραγωγή τροφίμων 

από καλλιέργειες λόγω του υπερπληθυσμού , ευνοούνται οι γεωργικές χρήσεις της. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις, τα κλειστά και εγκαταλελειμμένα ορυχεία δεν έχουν μόνο 

επιστραφεί σε ενεργή και παραγωγική χρήση γης, αλλά έχουν μετατραπεί σε 

εγκαταστάσεις αναψυχής, εμπορικά κέντρα, θέατρα, ακόμη και έργα τέχνης. 

Συνεργαζόμενοι στενά με τις εμπλεκόμενες κοινότητες, οι εταιρείες εξόρυξης μπορούν 

να αλλάξουν την παλιά τους εικόνα και από βιομηχανίες που προκαλούν οικολογική 

καταστροφή και καταστροφή της τοπικής ομορφιάς, να γίνουν βιομηχανίες που όχι 

μόνο προσφέρουν απασχόληση, αλλά και δημιουργούν νέα οικοσυστήματα και 

ομορφιά σε περιοχές που δεν εκτιμήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Εν κατακλείδι η 

ανάπλαση των λιγνιτωρυχείων έρχεται έντονα στο ελληνικό προσκήνιο λόγω της  

πολιτικής απολιγνιτοποίησης και στοφής στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τόσο για 

να καταστήσει ασφαλές και βιώσιμο τον χώρο της μέχρι τώρα εξόρυξης όσο και  για 

να αποτελέσει χρηστικό τόπο που θα προσφέρει αναψυχή και ίσως οικονομικά οφέλη 

στην τοπική κοινωνία . 

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάστηκαν τόσο οι λόγοι που επιτάσσουν την ανάπλαση 

του χώρου του ορυχείου κυρίου πεδίου Μαυροπηγής όσο και οικονομικά βιώσιμες 

προτάσεις ανάπλασής του. Με το πέρας των εξορυκτικών δραστηριοτήτων η μη 
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ανάπλαση του ορυχείου αυτού θα αφήσει πίσω της ένα σεληνιακό ασταθές και 

επικίνδυνο τόπο που όχι μόνο δε θα αποτελεί γόητρο για την περιοχή αλλά θα 

δημιουργήσει και πληθώρα αρνητικών επιπτώσεων όπως είναι η ρύπανση των υδάτων 

η διάβρωση των εδαφών η οπτική όχληση και άλλα. Οι λόγοι αυτοί καθιστούν 

αναγκαία την προσπάθεια ανάπλασης και δημιουργίας ενός χώρου που όχι μόνο θα 

επανενταχθεί στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής, αλλά θα αποτελεί χώρο αναψυχής 

και κερδοφορίας για την τοπική κοινωνία. 

Οι προτάσεις ανάπλασης που δόθηκαν στην παρούσα μελέτη είναι επίκαιρες και 

βοηθούν τόσο στη μετάβαση σε μια νέα εποχή για την περιφερειακή ενότητα Κοζάνης 

(ενεργειακό πάρκο) , όσο και συμβάλουν στη διατήρηση της ιστορικής ταυτότητάς της 

και της μνήμης της λιγνιτικής περιόδου, μιας περιόδου που άφησε τη σφραγίδα της 

στους ανθρώπους, το περιβάλλον και την οικονομία του τόπου (λιβάδι φυσικής 

αναγέννησης με εκθέματα που θυμίζουν την εξόρυξη λιγνίτη). Οι καλλιέργειες 

αναπαραγωγικής ξυλείας και αναβαθμοί οπωροφόρων δέντρων της πρότασης αυτής θα 

επιφέρουν οικονομικά οφέλη , ενώ ο εκπαιδευτικός λαχανόκηπος θα φέρει την τοπική 

κοινωνία και τα σχολεία κοντά στο έργο ανάπλασης και θα βοηθήσουν την κοινωνία 

να στραφεί και πάλι στον πρωτογενή τομέα. Η δημιουργία τεχνητής λίμνης  με 

διαχειρίσιμη μορφή θα βοηθήσει στην επαναφορά τόσο της χλωρίδας όσο και της 

πανίδας στο χώρο καθώς η άναρχη φυσική πλημμύρα του τόπου με το πέρας της 

άντλησης των υδάτων του ορυχείου θα δημιουργούσε μεγάλο βάθος υδάτων που θα 

εμπόδιζαν το φως του ήλιου να τα διαπεράσει , θα παρεμπόδιζαν τη φωτοσύνθεση και 

με αυτό τον τρόπο δεν θα επέτρεπαν την ανάπτυξη μορφών ζωής. Το υπαίθριο 

αμφιθέατρο και ο ανοιχτός στίβος θα βοηθήσουν την τοπική κοινωνία να έρθει πιο 

κοντά και να στραφεί στον αθλητισμό και τα καλλιτεχνικά δρόμενα. Το πλήθος 

δεντροφυτεύσεων θα βοηθήσει στη συγκράτηση ιπτάμενης σκόνης, διάβρωσης εδαφών 

και θα συμβάλει στην αντιπλημμυρικότητα.   Η παρούσα πρόταση ανάπλασης είναι 

ρεαλιστική και υλοποιήσιμη και λαμβάνει υπόψιν της την τρέχουσα οικονομική 

κατάσταση της χώρας. Το κόστος της ανάπλαση μακροπρόθεσμα θα αποσβεστεί 

μερικώς από τις δραστηριότητες που θα εκτυλίσσονται στο χώρο και η λεκάνη 

εξορύξεων θα «αναγεννηθεί» από τις στάχτες της και θα μετατραπεί από ερημικό 

αλλοιωμένο τοπίο,  σε ένας χώρο γεμάτος ζωή και ομορφιά. 

Εν κατακλείδι συνοψίζοντας ,όπως προκύπτει από την πραγματοποιηθείσα ανάλυση, η 

πρότασης ανάπλαση είναι σκόπιμη και οικονομικά βιώσιμη και θα επιφέρει πλήθος 

θετικών επιδράσεων στον τόπο μελέτης.  
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