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Περίληψη
Αρχικά, γίνεται προσπάθεια αποσαφήνισης διαφόρων εννοιών και ζητηµάτων που έχουν
σχέση µε την εξόρυξη του λιγνίτη και τα βασικά στοιχεία της επιστήµης της εδαφολογίας, µε
στόχο την καλύτερη κατανόηση του θέµατος.
Για µία πιο σφαιρική εικόνα των σηµερινών συνθηκών της εξόρυξης, πραγµατοποιείται
γεωγραφική περιγραφή του χώρου που περιβάλλει τα ορυχεία στην περιοχή Κοζάνης Πτολεµαϊδας. Σύµφωνα µε τα προγράµµατα παραγωγής λιγνίτη, η συνολική έκταση που
πρόκειται να καταληφθεί στο Νοµό Κοζάνης µέχρι το έτος 2025 ανέρχεται σε 150.000
στρέµµατα (150km2).
Βασικό στόχο αποτελεί η εξέταση της διαδικασίας του παραγωγικού κυκλώµατος, των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνεπάγεται, καθώς και της περιβαλλοντικής πολιτικής
και των ενεργειών αποκατάστασης που ακολουθούνται από τη ∆.Ε.Η. Το Λ.Κ.∆.Μ. είναι το
µεγαλύτερο ενεργειακό κέντρο της χώρας, µε ετήσιο ρυθµό παραγωγής λιγνίτη περίπου
50.000.000 τόνων και συνολική διακίνηση 230.000.000m3 µαζών. Πολλές φορές η
διαδικασία της εξόρυξης επηρεάζει αρνητικά το φυσικό περιβάλλον σε τέτοιο βαθµό, ώστε να
απαιτείται η ολική ανακατασκευή του. Από την έρευνα καταδεικνύεται, ότι η πρακτική
αποκατάστασης των εδαφών που ακολουθείται, απέχει κατά πολύ από την ουσιαστική
αντιµετώπιση του προβλήµατος. Τα εκτελεσθέντα έργα ακολουθούν κάποιες γενικές
κατευθύνσεις, σύµφωνα µε τις οποίες απλά πραγµατοποιούνται δενδροφυτεύσεις των
κεκλιµένων εκτάσεων και γεωργικές καλλιέργειες ή οπωρώνες στις οριζόντιες.
Το βασικότερο τµήµα της διπλωµατικής εργασίας αποτελεί η εξέταση των τεχνικών λύσεων
για την όσο το δυνατό καλύτερη και ασφαλέστερη αποκατάσταση των εδαφών µετά την
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εξόρυξη του λιγνίτη, λαµβάνοντας υπόψη και παραδείγµατα του εξωτερικού, όπως αυτά της
Γερµανίας και των Η.Π.Α. Στις προσπάθειες αποκατάστασης το πρόβληµα της διάβρωσης
αποτελεί έναν από τους ανεπαρκώς εξεταζόµενους παράγοντες, σε πλήρη αντίθεση µε την
πραγµατική του σηµασία. Ο έλεγχος της διάβρωσης είναι απαραίτητος για να είναι το νέο
έδαφος σταθερό, να είναι εφικτή η ανάπτυξη των φυτών και να µειωθούν οι αλλοιώσεις στο
φυσικό οικοσύστηµα. Η περιβαλλοντική αποκατάσταση των εδαφών πρέπει να περιλαµβάνει,
τόσο τη µηχανική αποκατάσταση, όσο και τη βιολογική, καθώς, ως ένα βαθµό, και την
αποκατάσταση του τοπίου.
Γίνεται προσπάθεια καταγραφής και σύνθεσης των υφιστάµενων προτάσεων που έχουν γίνει
µέχρι σήµερα για την συγκεκριµένη περιοχή και συνίστανται νέες χρήσεις µε περιβαλλοντικά
κριτήρια διαχείρισης, τα οποία βασίζονται στην αξιολόγηση και ταξινόµηση των
αποκατεστηµένων εδαφών.
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