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Address by the 
     Chairman and CEO

Back in the 1950’s, there was a “great challenge” to what was then the newly founded Public Power 
Corporation (PPC). The challenge was twofold: the electrification of the country and the autonomy in energy.

Not only a challenge but at the same time an essential requirement for the economic growth and 
progress of Greece.

Soon, by the end of the 1960’s, that double national target appeared to have been accomplished. More 
than 95% of the population had been supplied with electricity. Importantly, 80% of the electric energy was 
produced from domestic sources, mainly from lignite. Since then the lignite constituted the base of all energy 
plans of the country, becoming the “national fuel”. 

The systematic exploitation of lignite deposits in our country began in 1951 from the Aliveri underground 
mine, extended in 1955 in the basin of Ptolemais and in 1969 in the basin of Megalopolis.

In those regions, an unprecedented and continuous productive and fruitful activity of excavation of the 
precious fuel was developed. Until today more than 50% of the electric energy is being produced from lignite.

The lignite production has closely been related to the economic and social growth enabling the 
development of the above mentioned regions.

In all these years, in the brown coal mines of PPC, in a very difficult environment, thousands of workers 
using their knowledge and experience, continuously strive mine Greece’s lignite resources. 

The present album gives us the opportunity to make a journey back in time and to know, through 
pictures and memories, all about the lignite production, which the photographers of PPC have immortalised 
though the years. The hard picture of the mines, and at the same time, the human expression, during its 
efforts to reach difficult daily targets is depicted and highlighted.

In addition, another less well known, but very important work, the work of reclamation of nature and of 
recultivation and upgrading the mines’ environment, is also been shown. As soon as the first sections of a 
lignite seam have been stripped, restoration of farmland, forests and other surfaces starts. Topsoil is being 
deposited and experimental cultivations are developed. 

The fauna of the regions, in and around the mines, is protected, the water sources are restored and 
utilised. Few people are aware that over 8 million trees have been planted in our mines until today.

The main challenge, which we are now called to face up to, both as a corporation and as a community, 
is to guarantee a viable future for us and the next generation. Today the world faces major environmental 
problems and first and foremost that of climate change. 

Climate Change can already be seen in Greece. It has been suggested that Greece, being part of the 
Mediterranean Basin, could experience some of the most severe variations in climate over the next 20 years 
affecting the prosperity of its citizens. 

As a reaction to climate change, the energy strategies of almost every country are being re-planned, 
while the turn towards the renewable energy sources is the only way forward. It is certain, however that 
lignite will continue, for many years, to be the base of the electricity production and of our energy supplies. 

 Arthouros Zervos
 Chairman and CEO



7

Χαιρετισμός Προέδρου 
     και Διευθύνοντος Συμβούλου

Στη δεκαετία του 1950 η «μεγάλη πρόκληση» για τη νεοσύστατη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ήταν 
διπλή: Ο εξηλεκτρισμός της Χώρας και η ενεργειακή της αυτονομία.

Πρόκληση και μαζί προϋπόθεση απαραίτητη, για την οικονομική ανάπτυξη και πρόοδο της Ελλάδας.

Πολύ σύντομα, στο τέλος της δεκαετίας του ’60, ο διπλός αυτός εθνικός στόχος φάνηκε να κερδίζεται. 
Πάνω από το 95% του πληθυσμού είχε ηλεκτροδοτηθεί και η ηλεκτρική ενέργεια παραγόταν 80% από εγχώριους 
πόρους, κυρίως από Λιγνίτη.

Έτσι, ο λιγνίτης, αποτελώντας έκτοτε τη βάση όλων των ενεργειακών σχεδιασμών της Χώρας, αναδείχθηκε 
σε «εθνικό καύσιμο».

Η συστηματική εκμετάλλευση των λιγνιτικών κοιτασμάτων στη Χώρα μας άρχισε το 1951 από το υπόγειο 
Ορυχείο Αλιβερίου, επεκτάθηκε το 1955 στο λεκανοπέδιο της Πτολεμαΐδας  και το 1969 στη λεκάνη της 
Μεγαλόπολης.

Στις περιοχές αυτές αναπτύχθηκε μια ανεπανάληπτη και ασταμάτητη παραγωγική δραστηριότητα εξόρυξης 
του πολύτιμου αυτού καυσίμου, από το οποίο μέχρι και σήμερα παράγεται πάνω από το 50% της ηλεκτρικής 
ενέργειας.

Η λιγνιτική δραστηριότητα ήταν και είναι στενά συνδεδεμένη με την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη 
- εξέλιξη των πιο πάνω περιοχών. 

‘Όλα αυτά τα χρόνια στα Λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ, μέσα σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον, χιλιάδες 
εργαζόμενοι με τις γνώσεις τους και την εμπειρία τους, καταβάλλουν συνεχείς προσπάθειες για να αξιοποιήσουν 
τα λιγνιτικά κοιτάσματα της Ελλάδας.  

Το λεύκωμα αυτό μας δίνει την ευκαιρία να ταξιδέψουμε σε βάθος χρόνου και να γνωρίσουμε, μέσα από 
εικόνες και μνήμες, ό,τι απαθανάτισε διαχρονικά ο φακός των φωτογράφων της Eπιχείρησης, για τη λιγνιτική 
δραστηριότητα. Στο λεύκωμα αναδεικνύεται και προβάλλεται η σκληρή εικόνα των Ορυχείων, αλλά και η 
ανθρώπινη έκφραση στην προσπάθειά της να πετυχαίνει καθημερινά τους δύσκολους στόχους της.

Αποτυπώνεται όμως και κάτι ακόμη πολύ σημαντικό και λιγότερο γνωστό, το έργο της ανάπλασης της 
φύσης, της αποκατάστασης και της αναβάθμισης του περιβάλλοντος στα Ορυχεία. Τα εδάφη, εκεί που η εξόρυξη 
ολοκληρώνεται, αποκαθίστανται. Φυτική γη εναποτίθεται και αναπτύσσονται πειραματικές καλλιέργειες. 
Προστατεύεται η πανίδα των περιοχών των Ορυχείων, οι υδάτινοι πόροι αποκαθίστανται και αξιοποιούνται. 
Ελάχιστοι γνωρίζουν πως πάνω από οκτώ εκατομμύρια δένδρα έχουν φυτευτεί μέχρι σήμερα στα Ορυχεία της 
ΔΕΗ Α.Ε.

Η κυρίαρχη πρόκληση που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε στην εποχή μας ως Επιχείρηση, αλλά και ως 
κοινωνία γενικότερα, είναι η διασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος για εμάς, αλλά και για τις επόμενες γενιές 
που θ’ ακολουθήσουν. 

Ο κόσμος σήμερα αντιμετωπίζει μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα, με βασικότερο εκείνο της Κλιματικής 
Αλλαγής. Το φαινόμενο της Κλιματικής Αλλαγής ήδη επηρεάζει την Ελλάδα. Επιστήμονες ισχυρίζονται πως η 
Ελλάδα, κομμάτι της λεκάνης της Μεσογείου, μέσα στα επόμενα 20 χρόνια θα βιώσει μερικές από τις πιο 
ισχυρές κλιματικές μεταβολές πλήττοντας την ευημερία των πολιτών. 

Αντίδραση στην Κλιματική Αλλαγή αποτελεί το γεγονός ότι οι ενεργειακές στρατηγικές όλων σχεδόν των 
χωρών επανασχεδιάζονται, ενώ η στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι πλέον μονόδρομος. 

Οι προκλήσεις αυτές αφορούν και τη δική μας Χώρα. Παρ’ όλα αυτά, είναι βέβαιο πως για αρκετά χρόνια 
ακόμη, ο Λιγνίτης θα αποτελεί τη βάση της ηλεκτροπαραγωγής και της ενεργειακής μας επάρκειας. 

 Αρθούρος Ζερβός
 Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
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The exploitation of the lignite deposits, as the dominant and main economic and productive activity, 
has been combined with the life and the progress of the country, during the last 60 years. In this period 1.7 
billion tonnes of lignite have been produced, an equivalent of about 215 million tonnes of oil. About, € 82 
billion of foreign exchange (at current prices) has been saved, while 7.3 billion cubic metres of masses have 
been excavated. 

Until today, the excavated quantities of lignite have reached, about, 30% of the total reserves of the 
country. It has been estimated that lignite will support and supply the energy balance for another 40 years.

The mining of lignite started from the underground mine of Aliveri and continued to the surface mines 
of western Macedonia and Megalopolis. The mines currently produce about 63 million tonnes of lignite per 
year and supply 21 power plants, with an installed capacity of 5,287 MW, producing about 30 TWh per year.

Lignite fuel is of strategic importance to the PPC and to the country, because it has low production 
costs, stable and readily verifiable price. It is a factor of internal energy stability, security of energy supplies 
and competitive prices of electricity production. 

The lignite-energy activity, offers some 15 thousand jobs, mostly in the Greek region, particularly in 
areas with high unemployment. Lignite has also greatly contributed to the growth of the Gross Domestic 
Product.

The Lignite mines however, since the liberalization of electricity, have been required to operate under 
new regulations and conditions, which have emerged in the energy market.

Furthermore, the introduction of natural gas in the production of the electricity, the deterioration of the 
strip ratio  in the mines, the application of CO2 emissions trading as well as environmental liabilities, arising 
from European and national legislation, have affected decisively the future of lignite - energy activity.

To ensure the competitiveness of lignite in the future, mines should reduce the operating costs, 
increase the efficiency with improved environmental performance. Specifically for PPC, the restoration of the 
environment in the mines and the minimization of the environmental pollution is an issue of great ecological, 
social and economic importance.

The history of Lignite activity, from the first operation in Aliveri until today, is presented through 
this Album-heritage. The actions, specific interventions and initiatives, which have been undertaken for 
sustainable development and better environment in the mines, are highlighted.

This project is a journey back to time. Unreported moments, from the daily life in the mines, are 
presented. Hundreds of photographs/memories have been collected and each one of them was, unique and 
unrepeatable. The most representative photographs have been chosen to be included in the Album. 

I think that the Album is a hymn to those who worked hard and gave their lives in the mines. I have the 
honour to present it, while I am overwhelmed with feelings of satisfaction, pride and joy. I am deeply touched.

 Dimitrios Lappas
 General Manager of Mines 

Address by the 
     General Manager of Mines
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Χαιρετισμός 
     Γενικού Διευθυντή Ορυχείων

Η εκμετάλλευση των λιγνιτικών κοιτασμάτων, ως κυρίαρχη οικονομική και παραγωγική δραστηριότητα, 
είναι συνυφασμένη με τη ζωή και την πορεία της Χώρας για σχεδόν 60 χρόνια. Στην περίοδο αυτή, παρήχθησαν 
1,7 δισ. τόνοι Λιγνίτη, που ισοδυναμούν με περίπου 215 εκ. τόνους πετρελαίου, εξοικονομήθηκε συνάλλαγμα  
€ 82 δισ. (σε σημερινές τιμές) και διακινήθηκαν συνολικά 7,3 δισ.  κυβικά μέτρα μαζών.

Μέχρι σήμερα, οι εξορυχθείσες ποσότητες Λιγνίτη φτάνουν περίπου στο 30% των συνολικών αποθεμάτων 
της Χώρας και εκτιμάται ότι ο Λιγνίτης θα τροφοδοτεί το ενεργειακό ισοζύγιό της για 40 χρόνια ακόμη.

Η εξόρυξη του Λιγνίτη ξεκίνησε από το υπόγειο Ορυχείο του Αλιβερίου και συνεχίστηκε στα επιφανειακά 
Ορυχεία της Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης. Τα Λιγνιτωρυχεία, σήμερα, παράγουν περίπου 63 εκ. 
τόνους λιγνίτη το χρόνο και τροφοδοτούν 21 μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με εγκατεστημένη 
ισχύ 5.287 MW, που παράγουν περίπου 30 TWh το χρόνο.

Ο Λιγνίτης είναι καύσιμο στρατηγικής σημασίας, για τη ΔΕΗ και τη Χώρα, γιατί έχει χαμηλό κόστος εξόρυξης, 
σταθερή και άμεσα ελέγξιμη τιμή και αποτελεί παράγοντα εσωτερικής ενεργειακής σταθερότητας, ασφάλειας 
ενεργειακού εφοδιασμού και διαμόρφωσης ανταγωνιστικών τιμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Συγχρόνως, η λιγνίτο-ενεργειακή δραστηριότητα προσφέρει περίπου 15.000 χιλιάδες θέσεις εργασίας, 
κυρίως στην ελληνική περιφέρεια και ιδιαίτερα σε περιοχές που εμφανίζουν μεγάλα ποσοστά ανεργίας.

Ο Λιγνίτης, επίσης, έχει συντελέσει τα μέγιστα στην αύξηση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος.

Τα Λιγνιτωρυχεία όμως, μετά την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, καλούνται να 
λειτουργήσουν βάσει νέων νομοθετικών ρυθμίσεων και συνθηκών, που έχουν διαμορφωθεί στην ενεργειακή 
αγορά. 

Επίσης, η είσοδος του φυσικού αερίου στην παραγωγή Η.Ε., η χειροτέρευση της σχέσης εκμετάλλευσης 
των Ορυχείων, η εφαρμογή της αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών CO2, καθώς και οι περιβαλλοντικές 
υποχρεώσεις, που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία, επηρεάζουν καθοριστικά το μέλλον 
της λιγνιτο-ενεργειακής δραστηριότητας.

Για να εξασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα του Λιγνίτη και στο μέλλον, τα Ορυχεία πρέπει να μειώσουν τις 
λειτουργικές δαπάνες, να αυξήσουν την αποδοτικότητά τους και να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις 
τους. Ειδικότερα, για τη ΔΕΗ η αποκατάσταση του περιβάλλοντος στα Λιγνιτωρυχεία και η ελαχιστοποίηση των 
περιβαλλοντικών οχλήσεων αποτελεί θέμα μεγάλης οικολογικής, κοινωνικής και οικονομικής σημασίας.

Μέσα από αυτό το Λεύκωμα-παρακαταθήκη, παρουσιάζεται η ιστορική διαδρομή της λιγνιτικής 
δραστηριότητας, από την πρώτη εκμετάλλευση στο Αλιβέρι έως τις μέρες μας. Επίσης, αναδεικνύονται οι 
δράσεις, οι ειδικές παρεμβάσεις και οι πρωτοβουλίες, που αναλαμβάνονται, για μια Βιώσιμη Ανάπτυξη και ένα 
καλύτερο περιβάλλον στα Ορυχεία.

Το παρόν εγχείρημα είναι ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο. Αποτυπώνονται στο χαρτί στιγμές κλεμμένες από 
την καθημερινότητα των Ορυχείων. Συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες μνήμες-φωτογραφίες, και η κάθε μια ήταν 
ξεχωριστή, μοναδική, ανεπανάληπτη. Διαλέχτηκαν οι πιο αντιπροσωπευτικές. 

Θεωρώ ότι, το Λεύκωμα, χωρίς να πλεονάζει σε λόγια, αποτελεί έναν ύμνο σε κείνους που μόχθησαν 
και έδωσαν τη ζωή τους στα Λιγνιτωρυχεία. Με κατακλύζουν συναισθήματα ικανοποίησης και υπερηφάνειας, 
χαράς και συγκίνησης, που έχω την τιμή να το παρουσιάσω. 

 Δημήτριος Λάππας
 Γενικός Διευθυντής Ορυχείων 
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“A luminous route” 

A plundered national economy, zero foreign exchange reserves, non-existent production units, 
infrastructures destroyed by the Greek-Italian war, the German occupation and the civil war. This was 
Greece’s tragic situation in the end of the 1940s, when the newly established Public Power Corporation was 
called to take over the titanic project of the country’s electrification. The inability to pay in foreign currency 
for the procurement of oil and the non-existent national resources, were the two huge problems which would 
have proven catastrophic, if the country’s ground did not hide a precious resource which supported the whole 
burden of electrification and development: lignite. This fossil fuel has been, and still is, our country’s main 
energy source and the basis, up to now, of the Public Power Corporation’s developmental and energy plans.

Lignite, aged between one to ten million years, belongs to the category of low-rank coals and was 
formed by the sedimentation and compression of countless tree trunks and plants, which took place under the 
surface of the earth. The conversion of plants into peat and the transition from peat, the initial coalification 
stage, to anthracite, the final coalification stage, depends on the effects of time, temperature and pressure. 
Lignite basins were once shallow lakes and marshes where rich wetland vegetation grew; as time passed, 
large quantities of this plant material gradually turned into lignite, through the pressure of earthy materials 
and the effect of microorganisms. It has been calculated that the creation of a lignite layer with a thickness 
of 1 meter needs a period of 1,000 to 4,000 years. Lignite is a fuel of low calorific value. The calorific content 
of lignite is 3 to 7 times less than the calorific content of hard coal and 5 to 10 times less than that of oil. 

PPC has two lignite centers in operation, one in Ptolemaida situated in the Northwestern part of Greece 
and the other in Megalopoli, situated in the Southern part of Greece. The production process consists of 
three phases: excavation, transportation and deposition of lignite and waste materials, which result from 
the excavation process. 

Regarding the first stage, due to the small depths, in which the deposits are located, the chosen method 
is surface mining and it is carried out with electrically powered machines in continuous operation, i.e. Bucket 
Wheel Excavators. 

Regarding the second stage, lignite, from the excavated materials, is transported to the Thermoelectric 
power plants TPP, while waste materials above and in between the lignite dumped are transported and 
dumped mainly in the areas where mining has taken place; this enables the restoration of the depleted 
areas, so that the effects on the landscape after completion of the excavations will be as few as possible. 
The transportation of lignite to the power plants and the transportation of the waste materials to the 
reclamation areas is done by conveyor belts, which can continuously transport large quantities to long 
distances. The conveyor belts form an intricate network with a total length of hundreds of kilometers and 
their operation is of paramount importance in the chain of mine-related tasks, as they ensure the mines’ 
undisrupted operation. Additionally, the transportation of ligwnite and waste materials can be done using 
diesel-powered trucks with large transport capacity. 
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“Μία φωτεινή διαδρομή”

Λεηλατημένη εθνική οικονομία, μηδενικά συναλλαγματικά αποθέματα, ανύπαρκτες παραγωγικές 
μονάδες και κατεστραμμένες υποδομές από τον ελληνοϊταλικό πόλεμο, την κατοχή και τον εμφύλιο. Αυτή 
ήταν η τραγική κατάσταση της Ελλάδας, στο τέλος της δεκαετίας του 1940, όταν η νεοϊδρυθείσα Δημόσια 
Επιχείρηση Ηλεκτρισμού κλήθηκε να αναλάβει το τιτάνιο έργο του εξηλεκτρισμού της. Η αδυναμία καταβολής 
συναλλάγματος για προμήθεια πετρελαίου και οι ανύπαρκτοι εθνικοί πόροι, ήταν τα δύο τεράστια προβλήματα 
που θα απέβαιναν καταστροφικά αν το υπέδαφος της δεν έκρυβε έναν πολύτιμο πλούτο που σήκωσε όλο το 
βάρος του εξηλεκτρισμού και της ανάπτυξης: το λιγνίτη. Αυτό το ορυκτό καύσιμο αποτέλεσε και αποτελεί την 
κύρια ενεργειακή πρώτη ύλη της Χώρας μας και τη βάση των μέχρι σήμερα αναπτυξιακών και ενεργειακών 
προγραμμάτων της ΔΕΗ.

Ο λιγνίτης, ηλικίας ενός έως δέκα εκατομμυρίων χρόνων, ανήκει στην κατηγορία των φτωχών 
γαιανθράκων και σχηματίστηκε από προσχώσεις και συμπιέσεις αναρίθμητων κορμών δένδρων και φυτών 
που έγιναν κάτω από την επιφάνεια της γης. Η μετατροπή των φυτών σε τύρφη και η μετάβαση από την τύρφη, 
το αρχικό στάδιο ενανθράκωσης, στον ανθρακίτη, το τελικό στάδιο ενανθράκωσης, είναι συνάρτηση της 
επίδρασης του χρόνου, της θερμοκρασίας και της πίεσης. Οι λιγνιτικές λεκάνες αποτελούσαν αβαθείς λίμνες 
και έλη όπου αναπτυσσόταν πλούσια υδροχαρής βλάστηση και με την πάροδο του χρόνου, μεγάλες ποσότητες 
αυτού του φυτικού υλικού μετατράπηκαν σταδιακά σε λιγνίτη με την πίεση γαιωδών υλικών και την επίδραση 
μικροοργανισμών. Για το σχηματισμό στρώματος λιγνίτη πάχους ενός μέτρου, έχει υπολογισθεί ότι απαιτείται 
χρονικό διάστημα 1.000 έως 4.000 ετών. Οι λιγνίτες αποτελούν καύσιμο χαμηλής θερμιδικής αξίας. Το 
θερμιδικό περιεχόμενο των λιγνιτών είναι από 3 έως 7 φορές μικρότερο από το θερμιδικό περιεχόμενο του 
λιθάνθρακα και 5 έως 10 φορές μικρότερο από αυτό του πετρελαίου. 

Οι φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας που αναπτύσσεται  στα δύο εν ενεργεία Λιγνιτικά Κέντρα  της 
ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα και τη Μεγαλόπολη είναι οι ακόλουθες:

Η εξόρυξη, η μεταφορά και η απόθεση του λιγνίτη και των άγονων υλικών που προκύπτουν από τη 
διαδικασία εξόρυξης.

Όσον αφορά το πρώτο στάδιο, λόγω του μικρού βάθους που συναντώνται τα κοιτάσματα, έχει επιλεγεί 
η επιφανειακή εξόρυξη η οποία γίνεται με ηλεκτροκίνητα μηχανήματα συνεχούς λειτουργίας, δηλαδή με 
καδοφόρους εκσκαφείς.

Όσον αφορά το δεύτερο στάδιο, από τα υλικά που εξορύσσονται, ο μεν λιγνίτης μεταφέρεται στους 
Ατμοηλεκτρικούς σταθμούς, τα δε υπερκείμενα και ενδιάμεσα του λιγνιτικού κοιτάσματος υλικά μεταφέρονται 
και αποτίθενται κυρίως στις περιοχές στις οποίες έχει προηγηθεί εξόρυξη, δίνοντας με αυτό τον τρόπο τη 
δυνατότητα ανάπλασης των εξαντλημένων περιοχών, ώστε μετά το τέλος των εργασιών η επίπτωση στο 
τοπίο της περιοχής να είναι η ελάχιστη δυνατή. Η μεταφορά του λιγνίτη προς τους σταθμούς, αλλά και των 
άγονων υλικών προς τα σημεία ανάπλασης γίνεται με μεταφορικές ταινίες, τους ταινιοδρόμους, οι οποίοι 
μπορούν να μεταφέρουν συνεχώς σε μακρινές αποστάσεις μεγάλες ποσότητες. Οι ταινιόδρομοι αποτελούν 
ένα δαιδαλώδες δίκτυο με συνολικό μήκος εκατοντάδων χιλιομέτρων και η λειτουργία τους είναι ουσιώδους 
σημασίας στην αλυσίδα εργασιών των Ορυχείων, γιατί εξασφαλίζουν την αδιάκοπη λειτουργία τους. 
Επικουρικά η μεταφορά των άγονων υλικών και του λιγνίτη μπορεί να γίνει με δηζελοκίνητα φορτηγά μεγάλης 
μεταφορικής δυναμικότητας.
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Finally, electrically powered machines in continuous operation, called spreaders, are used for a well 
studied and careful dump of the waste materials in the mining area, from which lignite has been excavated, 
so that the area can be reclaimed and the environmental consequences can be minimized.

The use of lignite as a fuel and the security of supply, which has been offering for almost sixty whole 
years, has been one of the basic pillars in planning the country’s energy policy and has resulted in significant 
financial benefits for Greece: 

•   It ensures energy self-sufficiency, which has proven particularly important in the first oil crisis in 
1975, as well as in the recent one, when oil and natural gas prices tripled. 

•  Its use helps foreign exchange savings, by substituting imported fuels, having an important 
contribution to the development of Greek economy. 

•  It allows PPC to maintain its tariffs at low levels, compared to the respective tariffs in the EU. 
•  It keeps thousands of jobs. 
•  It contributes to rural development. In areas where lignite mines exist or have existed in the past, 

mainly in Aliveri, Megalopolis and the broader West Macedonia region, many job openings were 
created, which supported local economy as well as the population’s social life. 

•  Beyond PPC employees, who benefit directly from mining activities, it is a well known fact that the 
exploitation of lignite for the production of electrical power also contributes in a positive way to other 
sectors of the economy, such as construction, commerce and services. 

To date, a total of 1.7 billion tons of lignite have already been mined, while minable reserves are 
approximately 2 billion tons.  

In terms of lignite production, our country ranks second in the European Union and sixth worldwide. 
Based on total deposits and the anticipated future rate of consumption, it is estimated that the domestic 
lignite reserves of the mines for which exploitation has been programmed will last for the next 40 years, 
ensuring the country’s self-sufficiency and the undisrupted production of electrical power. 

For all the above reasons, lignite has been and still is having a strategic importance for PPC, because 
of the low cost of extraction it guarantees a stable and easily monitored price and offers both stability 
and security in the availability of supplies. At the same time, the utilization of lignite provides thousands 
of jobs throughout the Greek countryside, where high rates of unemployment prevail. Therefore it is not 
surprising that it has contributed significantly to the growth of the Gross Domestic Product and the overall 
development of the country. 



13

Τέλος, με μεγάλα ηλεκτροκίνητα μηχανήματα συνεχούς λειτουργίας, τους αποθέτες, γίνεται η μελετημένη 
και προσεκτική απόθεση των αγόνων υλικών στο χώρο εκμετάλλευσης, από τον οποίο έχει εξορυχτεί ο 
λιγνίτης, προκειμένου να αποκατασταθεί και να αναπλασθεί η περιοχή, ώστε οι οικολογικές επιπτώσεις να 
είναι όσο το δυνατόν λιγότερες.

Η χρήση του λιγνίτη, ως καύσιμο υλικό και η ασφάλεια εφοδιασμού που παρέχει επί σχεδόν εξήντα 
ολόκληρα χρόνια, αποτέλεσε βασικό παράγοντα για τη χάραξη της ενεργειακής πολιτικής της Χώρας, 
αποφέροντας στην Ελλάδα σημαντικά οικονομικά οφέλη:

•  Εξασφαλίζει ενεργειακή αυτάρκεια, γεγονός που αποδείχτηκε ιδιαίτερα σημαντικό τόσο κατά την α΄ 
πετρελαϊκή κρίση του 1975, όσο και στην πρόσφατη, όταν οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού 
αερίου τριπλασιάστηκαν.

•  Η χρήση του εξοικονομεί συνάλλαγμα υποκαθιστώντας  εισαγόμενα καύσιμα, βοηθώντας έτσι την 
ανάπτυξη της Εθνικής οικονομίας.  

•  Δίνει τη δυνατότητα στη ΔΕΗ να διατηρεί τα τιμολόγιά της σε χαμηλά επίπεδα συγκρινόμενα με τα 
αντίστοιχα της Ε.Ε. 

•  Διατηρεί χιλιάδες θέσεις εργασίας. 
•  Συμβάλλει στην περιφερειακή ανάπτυξη. Όπου υπήρξαν και υπάρχουν Λιγνιτωρυχεία, κυρίως στο 

Αλιβέρι, στη Μεγαλόπολη και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, δημιουργήθηκαν 
πολλές θέσεις εργασίας, που στήριξαν την τοπική οικονομία και την κοινωνική ζωή των κατοίκων. 

•  Πέραν των εργαζομένων στη ΔΕΗ, που ωφελούνται άμεσα από την εξορυκτική δραστηριότητα, είναι 
γνωστή σε όλους μας η θετική συνεισφορά της αξιοποίησης του λιγνίτη για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας και σε άλλους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, όπως οι κατασκευές, το εμπόριο και οι 
υπηρεσίες.

Μέχρι σήμερα έχουν εξορυχθεί συνολικά 1,7 δισ. τόνοι λιγνίτη ενώ τα εκμεταλλεύσιμα αποθέματα 
ανέρχονται σε 2 δισ. τόνους περίπου. 

Η Χώρα μας κατέχει τη δεύτερη θέση σε παραγωγή λιγνίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την έκτη 
θέση παγκοσμίως. Με βάση τα συνολικά αποθέματα και τον προγραμματιζόμενο ρυθμό κατανάλωσης στο 
μέλλον, υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα οι υπάρχουσες ποσότητες λιγνίτη των Ορυχείων, των οποίων έχει 
προγραμματιστεί η εκμετάλλευση, επαρκούν για τα επόμενα 40 χρόνια, εξασφαλίζοντας την αυτάρκεια της 
Χώρας και την απρόσκοπτη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Για όλους αυτούς τους λόγους ο λιγνίτης ήταν και παραμένει καύσιμο στρατηγικής σημασίας για τη 
ΔΕΗ, γιατί έχει σταθερή και άμεσα ελέγξιμη τιμή και παρέχει σταθερότητα και ασφάλεια στον εφοδιασμό. 
Συγχρόνως, προσφέρει χιλιάδες θέσεις εργασίας στην ελληνική περιφέρεια, ιδιαίτερα σε περιοχές που 
εμφανίζουν μεγάλα ποσοστά ανεργίας. Δεν είναι διόλου περίεργο λοιπόν πως έχει συντελέσει τα μέγιστα στην 
αύξηση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος και στη συνολική ανάπτυξη της Χώρας μας.
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I   t was June 1953. Greece had just exited a dark era and was making its first stable 
steps. In that month, Greece’s first modern steam-electric power plant began its operation 
in Karavos, on the west coast of Southern Evia, providing electrical power to factories, 
means of transportation, shops and households in the whole country. 

The PPC’s first steam-electric plant was a reality. And a few kilometers away was the 
Aliveri lignite mine, PPC’s first lignite mine which every day provided the Thermal Power 
plan with lignite, a domestic fuel which would become our national energy source. 

aliveri 
the first light



H      ταν Ιούνιος του 1953. Η Ελλάδα έκανε τα πρώτα της σταθερά βήματα βγαίνοντας 
από μια σκοτεινή εποχή. Εκείνο το μήνα το πρώτο σύγχρονο ατμοηλεκτρικό εργοστάσιο 
της Ελλάδας άρχιζε να λειτουργεί στον Κάραβο, στις δυτικές ακτές της Νότιας Εύβοιας, 
τροφοδοτώντας με ηλεκτρική ενέργεια βιομηχανίες, εργοστάσια, συγκοινωνίες, καταστή-
ματα και νοικοκυριά σε ολόκληρη τη Χώρα. 

Ο πρώτος Ατμοηλεκτρικός Σταθμός της ΔΕΗ ήταν πραγματικότητα. Και λίγα χιλιόμετρα 
μακρύτερα, το Λιγνιτωρυχείο Αλιβερίου, το πρώτο Λιγνιτωρυχείο της ΔΕΗ, που προμήθευε 
καθημερινά με λιγνίτη το Σταθμό, ένα εγχώριο καύσιμο, που έμελλε να γίνει το Εθνικό 
ενεργειακό μας καύσιμο.

αλιβέρι
το πρώτο φως
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The Aliveri lignite basin is located 3 kilometers north of the town of Aliveri and 
belongs to the Tamyneon municipality, in the Karystos province of the Evia prefecture. 
The position of the deposit is unique, as it is not horizontal as is the case of other mines, 
but instead it is sloping. Furthermore, the thickness of the deposit varies from 19 up to 50 
meters, while its depth under the ground’s surface reaches 200 to 300 meters. 

The composition of the specific deposit is a mixture of lignite and xylite, the dominant 
component naturally being pure lignite whose quality was being significantly improved in 
the processing complex which operated next to the underground mines. 

Even in the ancient era, historian Pausanias mentions the «coal» of Evia, but his 
contemporaries did not possess the knowhow or the capabilities required for mining it.  
Therefore, the specific deposit remained deeply buried under the land of Evia for two more 
millennia. 

In recent years, the existence of lignite deposits in the Evia area was already known 
before the 19th century. The first scientific research started in the Kymi area in 1830. 
The first lignite mine operation started there in 1833, with attempts to use the lignite in 
the shipyard ovens and in the boilers of the first steamboats. However, organized mining 
started almost forty years later, when in 1873 several individuals were granted rights 
from the state to excavate lignite. 

A few kilometers to the west, in the center of the lignite basin in the Aliveri area, 
individuals start in 1896 the first underground mine which however shuts down just one 
year later, when the tunnels were flooded with sea water. With the start of World War I 
in 1914, the need emerges for a new exploitation attempt. However, it was a cursory and 
rapacious attempt which caused significant destruction to the deposit.   

The year 1918 sees the incorporation of the Societe Anonyme of Aliveri Coal Mines, 
better known as the Aliveri Company, which acquired the rights to mine the deposit 
until 1927, when the company’s financial collapse started, resulting in the company’s 
dissolution and liquidation in 1934. However, the company continued to operate the mines 
under the management of the liquidators, and 1949 was the first year when a production 
increase was achieved, reaching 25,000 tons annually, accompanied by an improvement 
in the mining methods. It should be noted that lignite production had started in 1918 with 
12,849 tons annually. 

A new chapter for the Aliveri coal mine starts in 1950. In early autumn it is expropriated 
in favour of the Greek state and subsequently, as of November 1st 1951, in favour of the 
newly established Public Power Corporation, thus forming the source for the PPS’s first 
Thermoelectric Power Plan TPP. 

On November 9th 1950 a contract was signed between the Greek State and Pierce 
Management Inc., a specialized US company which would act as the main subcontractor 
to the PPC, which by that time had taken over the titanic project of the electrification 
of the whole country, which had been destroyed by the wars.  The contract included the 
completion of the mechanical installations, the winch and the elevator, the excavation 
operations on the surface, the excavation of new wells, the construction of main entries 
and inclines, as well as all the safety mechanisms required for an underground mine. 
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Η λιγνιτοφόρος λεκάνη του Αλιβερίου βρίσκεται 3 χιλιόμετρα βόρεια της ομώνυμης 
πόλης και ανήκει στον Δήμο Ταμυνέων, της επαρχίας Καρύστου, του νομού Ευβοίας. Η 
θέση του κοιτάσματος είναι ιδιόμορφη διότι δεν είναι παράλληλη με την επιφάνεια της γης 
όπως στα άλλα Ορυχεία, αλλά παρουσιάζει μία κλίση. Επίσης και το πάχος του κοιτάσματος 
παρουσιάζει αυξομειώσεις, από 19 μέχρι και 50 μέτρα, ενώ το βάθος του κάτω από την 
επιφάνεια της γης φτάνει στα 200 μέχρι 300 μέτρα.  

Η σύσταση του συγκεκριμένου κοιτάσματος είναι ένα μίγμα από λιγνίτη και ξυλίτη, με 
επικρατέστερο βέβαια τον καθαρό λιγνίτη που η ποιότητά του βελτιωνόταν σημαντικά στο 
Καθαριστήριο, ένα συγκρότημα που λειτουργούσε δίπλα στα υπόγεια Ορυχεία. 

Ήδη από την αρχαιότητα, ο ιστορικός Παυσανίας αναφέρει τον “άνθρακα” της Εύβοιας, 
αλλά οι σύγχρονοί του δεν είχαν την τεχνογνωσία ή τη δυνατότητα να τον εκμεταλλευτούν. 
Έτσι το συγκεκριμένο κοίτασμα παρέμενε βαθιά θαμμένο στην Ευβοϊκή γη για ακόμη δυο 
χιλιετίες.

Στα νεώτερα χρόνια η ύπαρξη των λιγνιτικών κοιτασμάτων στην περιοχή της Εύβοιας 
ήταν ήδη γνωστή πριν από τον 19ο αιώνα. Οι πρώτες επιστημονικές έρευνες ξεκίνησαν 
στην περιοχή της Κύμης το 1830. H πρώτη εκμετάλλευση Λιγνιτωρυχείου ξεκίνησε εκεί το 
1833 όταν επιχειρήθηκε να χρησιμοποιηθεί ο λιγνίτης στους κλιβάνους του ναυστάθμου και 
στους λέβητες των πρώτων ατμόπλοιων. Η οργανωμένη όμως εκμετάλλευσή του ξεκίνησε 
σχεδόν σαράντα χρόνια αργότερα, όταν το 1873 μερικοί ιδιώτες πέτυχαν την παραχώρηση 
από το κράτος του δικαιώματος εξόρυξης του λιγνίτη.

Λίγα χιλιόμετρα δυτικότερα, στο κέντρο της λιγνιτικής λεκάνης, στην περιοχή 
Αλιβερίου, η πρώτη υπόγεια εκμετάλλευση αρχίζει από ιδιώτες το 1896 αλλά σταματά 
ένα μόλις χρόνο μετά όταν πλημμύρισαν οι στοές με θαλασσινό νερό. Με την έναρξη του 
Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου το 1914 δημιουργούνται ανάγκες για μια νέα προσπάθεια 
εκμετάλλευσης. Ήταν όμως μια προσπάθεια πρόχειρη και ληστρική που επέφερε πολλές 
καταστροφές στο κοίτασμα. 

Το 1918 συστάθηκε η Ανώνυμος Εταιρεία Ανθρακωρυχείων Αλιβερίου γνωστή ως 
Εταιρεία Αλιβερίου που έγινε κάτοχος δικαιώματος εκμετάλλευσης του κοιτάσματος έως 
το 1927 οπότε και αρχίζει η οικονομική κατάρρευση της εταιρείας, που οδηγεί στη διάλυση 
και την εκκαθάριση της το 1934. Παρά ταύτα, από το 1934 έως το 1950 η εν λόγω εταιρεία 
συνέχισε ανελλιπώς την εκμετάλλευση του Ορυχείου υπό τη διαχείριση των εκκαθαριστών, 
και μόνο το 1949 επιτυγχάνεται για πρώτη φορά αύξηση της παραγωγής η οποία φτάνει τους 
25.000 τόνους ετησίως, με ταυτόχρονη βελτίωση των μεθόδων εξόρυξης. Σημειώνεται ότι 
η παραγωγή του λιγνίτη ξεκίνησε το 1918 με 12.849 τόνους ετησίως.   

Το 1950 μια νέα σελίδα ανοίγει για το Λιγνιτωρυχείο Αλιβερίου. Στις αρχές του 
φθινοπώρου απαλλοτριώνεται υπέρ του ελληνικού δημοσίου και στη συνέχεια, από 1ης 
Νοεμβρίου 1951 υπέρ της νεοϊδρυθείσας Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, αποτελώντας 
τον τροφοδότη του πρώτου Ατμοηλεκτρικού Σταθμού (ΑΗΣ) της ΔΕΗ. 

Στις 9 Νοεμβρίου του 1950 υπεγράφη σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου 
και της εξειδικευμένης αμερικανικής εταιρείας PIERCE MANAGEMENT INC η οποία θα 
ενεργούσε ως κύριος εργολάβος της ΔΕΗ, η οποία στο μεταξύ είχε αναλάβει το τιτάνιο 
έργο του εξηλεκτρισμού ολόκληρης της κατεστραμμένης από τους πολέμους Χώρας μας. 
Η εν λόγω σύμβαση προέβλεπε την αποπεράτωση των μηχανικών εγκαταστάσεων, του 
βαρούλκου και του ανελκυστήρα, την εκτέλεση μεταλλευτικών έργων στην επιφάνεια, την 
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On May 19th 1951 a contract was signed between the PPC and German company 
PH. HOLZMANN A.G., subcontractor of PIERCE MANAGEMENT INC., according to which it 
would execute the necessary works for the surface installations in the Aliveri Coal Mine, 
as well as the opening and excavation of wells 115 meters deep, tunnels 1,750 meters 
long and an underground pumping station. 

The PPC’s Greek administration officially took over the management of the coal mine 
on May 21st, 1954. That was the start of the systematic and intensive operation of the 
lignite deposits, with underground as well as surface mining operations, in an area of 
approximately 170 hectares; the equipment and machinery installed and the methods and 
related technology employed were at that time innovative and unique in Greece and thus 
contributed to the first production system for electrical power. 

The phases of the lignite production process included tunnel support, as well as 
excavation, loading and transport of the mined lignite to its final destination, the steam 
production furnaces in the Aliveri SES boilers. 

The underground mining method that had been selected was the sub-level caving 
method. The levels were 5 meters high and every 30 meters there was a floor which 
included 6 levels. Lignite mining was done from the bottom upwards.  The main entries, 
with a total length of 880 meters, were lined with concrete and were used to enable 
underground trains and personnel to reach the deposit which was located 220 meters 
away.  

There were some basic entries of a horseshoe-cross-section, with a diameter of 
3.5-meters, from which smaller main entries branched towards the deposit. These formed 
the passages for the transport of the mined material as well as the necessary air and they 
had a total length of 2,500 meters. Finally, there were other smaller entries branching 
from the main entries; these had a 55-degree slope and connected the tunnel complex and 
main tunnels with the levels and the excavation fronts. 

The lignite excavation process included drilling blastholes using rotating electrical 
spiral drills, charging them with explosives and blasting. Lignite was subsequently 
transported from the excavation face to the chutes, first using chain conveyors and then 
electric carriages. These transported the loaded wagons to the hoist cages, where using 
the electrical winch they were lifted to the metal tower and unloaded. 

The next phase included crushing and removal of waste material from the lignite, 
which then through a conveyor belt reached the storage area in order to be transported 
to the surface to reach the processing area, which belonged to the mining premises 
and consisted of the tower where the loaded wagons were inverted and the four-storey 
beneficiation complex. Processing was performed by consecutive treatments of the 
material through vibrating sieves, manual selection, crushers and air separators. Finally, 
lignite free of waste material was led to the crusher and subsequently either to the 
external warehouse or directly to the Aliveri SES for combustion. 

The Aliveri lignite mine facilities also included tall steel towers above the two 
shafts with winches for hoisting and lowering the cages to a depth of 192 meters, the 
industrial sites with the installed electromechanical equipment supporting the mine’s 
mining activities, special buildings and structures for the employees, changing rooms with 
a system of individual storage for the special uniforms, and finally a warehouse for the 
storage of material and tools belonging to the lignite miners who worked underground. One 
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ανόρυξη νέων πηγαδιών, την κατασκευή στοών και φιρέδων δηλαδή κεκλιμένων στοών, 
καθώς και όλους του μηχανισμούς ασφαλείας που απαιτεί ένα υπόγειο Ορυχείο.   

Στις 19 Μαΐου 1951 υπεγράφη σύμβαση μεταξύ της ΔΕΗ και του Γερμανικού οίκου 
PH.HOLZMANN A.G, υπεργολάβου της εταιρείας PIERCE MANAGEMENT INC σύμφωνα με 
την οποία θα εκτελούσε τις εργασίες για τις επιφανειακές εγκαταστάσεις στο Λιγνιτωρυχείο 
Αλιβερίου καθώς και τη διάνοιξη και όρυξη φρεάτων βάθους 115 μέτρων, στοών μήκους 
1.750 μέτρων και υπόγειου αντλιοστασίου.

Επίσημα η ελληνική διοίκηση της ΔΕΗ ανέλαβε τη διεύθυνση του Λιγνιτωρυχείου την 
21η Μαΐου 1954. Έκτοτε ξεκίνησε η συστηματική και εντατική εκμετάλλευση των λιγνιτικών 
κοιτασμάτων τόσο με υπόγειες όσο και με επιφανειακές εξορύξεις σε μία επιφάνεια 
έκτασης 1700 περίπου στρεμμάτων, με την εγκατάσταση εξοπλισμού και μηχανημάτων και 
την εφαρμογή μεθόδων και σχετικής τεχνολογίας, πρωτοποριακών και μοναδικών για την 
εποχή εκείνη στον ελλαδικό χώρο, δημιουργώντας έτσι το πρώτο παραγωγικό σύστημα 
ηλεκτρικής ενέργειας. 

Οι φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας του λιγνίτη περιελάμβαναν την υποστήριξη 
στοών, την όρυξη, τη φόρτωση και τη μεταφορά του εξορυγμένου λιγνίτη στον τελικό 
προορισμό του που ήταν οι εστίες παραγωγής ατμού στους λέβητες του ΑΗΣ Αλιβερίου.  

Η μέθοδος υπόγειας εκμετάλλευσης που είχε επιλεγεί ήταν η μέθοδος των 
παράλληλων διαδοχικών ορόφων με κατακρήμνιση της οροφής (sub-level caving method). 
Οι όροφοι είχαν ύψος 5 μέτρα και ανά 30 μέτρα υπήρχε το πάτωμα το οποίο περιελάμβανε 
6 ορόφους. Η εξόρυξη του λιγνίτη γίνονταν από κάτω προς τα πάνω. Οι στοές συνολικού 
μήκους 880 μέτρων ήταν επενδεδυμένες με μπετόν και χρησίμευαν για την κίνηση των 
υπόγειων σιδηροδρομικών συρμών και του προσωπικού μέχρι το κοίτασμα που βρισκόταν 
220 μέτρα μακριά. 

Υπήρχαν βασικές στοές, που η διατομή τους είχε σχήμα πετάλου με διάμετρο 3,5 
μέτρα, από τις οποίες διακλαδίζονταν προς το κοίτασμα μικρότερες κύριες στοές. Αυτές 
αποτελούσαν τις διόδους για την μεταφορά του εξορυγμένου υλικού αλλά και του 
απαραίτητου αέρα και είχαν συνολικό μήκος 2.500 μέτρων. Τέλος από τις κύριες στοές 
ξεκινούσαν και διακλαδίζονταν άλλες πιο μικρές που είχαν κλίση 55 μοιρών και συνέδεαν 
το σύμπλεγμα των βασικών στοών και των κύριων στοών με τα επίπεδα και τα μέτωπα 
εξόρυξης. 

Η διαδικασία εξόρυξης του λιγνίτη περιελάμβανε την όρυξη διατρημάτων με 
περιστρεφόμενα ελικοειδή ηλεκτρικά τρυπάνια, τη γόμωσή τους με εκρηκτική ύλη και την 
ανατίναξη υπονόμων. Ακολουθούσε η μεταφορά του λιγνίτη από τα μέτωπα εξόρυξης προς 
τα κεκλιμένα επίπεδα, πρώτα με αλυσωτούς μεταφορείς και μετά με ηλεκτράμαξες. Αυτές 
μετέφεραν τα γεμάτα βαγόνια στους κλωβούς ανέλκυσης όπου με το ηλεκτρικό βαρούλκο 
ανέρχονταν στον μεταλλικό πύργο και γινόταν η εκφόρτωσή τους. 

Ακολουθούσε η θραύση και η αφαίρεση ξένων υλών από το λιγνίτη ο οποίος στη 
συνέχεια έφτανε με μεταφορικό ιμάντα στους αποθηκευτικούς χώρους προκειμένου να 
μεταφερθεί στην επιφάνεια προς το καθαριστήριο, το οποίο ανήκε στις εγκαταστάσεις 
του Ορυχείου και αποτελείτο από τον πύργο ανατροπής των φορτωμένων βαγονιών και 
το τετραώροφο συγκρότημα εμπλουτισμού. Εδώ ο καθαρισμός γινόταν με αλλεπάλληλη 
κατεργασία του υλικού μέσω δονούμενων κόσκινων, χειροδιαλογής, θραυστήρων και 
αεροδιαχωριστών. Τέλος ο λιγνίτης διαχωρισμένος από το στείρο υλικό διοχετευόταν στο 
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of the steel towers was used for the personnel’s ascent and descent and for ventilation, 
while the second one was used for hoisting lignite out of the mine. 

The ventilation of the underground mine was ensured by two very powerful fans 
installed on  the surface. These sucked out the air even from the smallest and most distant 
location of the mine, creating a circuit for the provision of clean air which went down to the 
mining sections where lignite miners worked. Special uniforms, insulating and protective 
helmets and powerful lights accompanied them while they worked in the bowels of the 
earth. The lamps were placed on their helmets and their batteries lasted for eight hours, 
the duration of their shift. 

In 1955, when the lignite mine was in full operation, it provided jobs to approximately 
1300 workers. 900 of these worked underground and the rest worked on the surface. 

Their daily toil in the bowels of the earth, 160 meters below sea level, in a wet and 
stifling environment caused awe and dizziness to other people. These pioneers worked 
hard, drilling holes in the earth to get its precious gift, lignite. These are the same people 
who gave life to the Aliveri coal mine, which provided light to the country for thirty five 
whole years, until 1988, when its operation ceased permanently. 

The year 1981 marked the termination of the underground mining of lignite and a few 
years later, in 1988, the surface mine, which had begun in 1975, was also shut down. In all 
these years it is estimated that a total of 14.7 million tons of lignite were excavated from 
the underground operation and another 3.9 million tons from the surface. 

Due to the existence of the lignite mine, Aliveri enjoyed great economic prosperity, 
projects multiplied, jobs emerged and the city blossomed, as new houses were built and 
unemployment was drastically reduced. For 35 whole years – until 1988 – the Aliveri coal 
mine was the centre of economic development and evolution for the population of the 
broader area.
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σπαστήρα και από εκεί, είτε στην υπαίθρια αποθήκη είτε κατευθείαν για καύση στον ΑΗΣ 
Αλιβερίου.  

Στις εγκαταστάσεις του Λιγνιτωρυχείου Αλιβερίου υπήρχαν ακόμη οι υψηλοί χαλύβδινοι 
πύργοι πάνω από τα δύο φρέατα με τα βαρούλκα για την ανέλκυση και κάθοδο των κλωβών 
σε βάθος 192 μέτρων, τα βιομηχανοστάσια με τον εγκατεστημένο ηλεκτρομηχανολογικό 
εξοπλισμό που υποστήριζαν τις μεταλλευτικές δραστηριότητες του Λιγνιτωρυχείου, ειδικά 
κτίσματα και κατασκευές για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων, αποδυτήρια με σύστημα 
ατομικής φύλαξης των ειδικών ενδυμάτων και τέλος, αποθήκη υλικών και εργαλείων των 
λιγνιτωρύχων που εργάζονταν στις υπόγειες στοές. Ο ένας χαλύβδινος πύργος ήταν για 
την άνοδο - κάθοδο του προσωπικού και για τον αερισμό και ο άλλος για την ανέλκυση του 
λιγνίτη από τις στοές.   

Ο αερισμός των υπόγειων αυτών στοών εξασφαλιζόταν με δύο ισχυρότατους 
ανεμιστήρες εγκατεστημένους στην επιφάνεια. Αυτοί αναρροφούσαν τον αέρα ακόμη και 
από την πιο μικρή και απομακρυσμένη στοά και δημιουργούσαν ένα κύκλωμα παροχής 
καθαρού αέρα που κατέβαινε μέχρι τα μέτωπα εξόρυξης όπου εργάζονταν οι λιγνιτωρύχοι. 
Ειδικές ενδυμασίες, απομονωτικές και προστατευτικές κάσκες και ισχυρές λυχνίες τους 
συνόδευαν στη δουλειά τους στο βάθος της γης. Οι λυχνίες ήταν τοποθετημένες στις κάσκες 
τους και οι μπαταρίες τους κρατούσαν οκτώ ώρες, όσο και η διάρκεια της εργασίας τους. 

Το 1955, όταν το Λιγνιτωρυχείο βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία, απασχολούσε  
1.300 περίπου εργάτες. Από αυτούς οι 900 εργάζονταν στην υπόγεια εκμετάλλευση και οι 
υπόλοιποι στην επιφάνεια. 

Ο καθημερινός μόχθος τους μέσα στα έγκατα της γης, 160 μέτρα κάτω από την 
επιφάνεια της θάλασσας, μέσα σε ένα περιβάλλον υγρό και πνιγηρό προκαλούσε δέος και 
ίλιγγο στους απλούς ανθρώπους. Oι σκαπανείς αυτοί εργάζονταν σκληρά τρυπώντας τη γη 
για να πάρουν το πολύτιμο δώρο της, το λιγνίτη. Αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι ήταν που έδιναν 
ζωή στο Λιγνιτωρυχείο Αλιβερίου το οποίο χάριζε φως στη Χώρα μας για τριάντα πέντε 
ολόκληρα χρόνια  μέχρι το 1988, οπότε έπαψε να λειτουργεί οριστικά.

Το 1981 σταμάτησε η υπόγεια εκμετάλλευση του λιγνίτη και λίγο αργότερα, το 1988, 
έληξε και η επιφανειακή εκμετάλλευση που είχε ξεκινήσει το 1975. Όλα αυτά τα χρόνια 
εκτιμάται ότι από τα υπόγεια έργα εξορύχτηκαν συνολικά 14,7 εκατομμύρια τόνοι λιγνίτη 
και από την επιφάνεια 3,9 εκατομμύρια τόνοι.  

Λόγω της ύπαρξης του Λιγνιτωρυχείου, το Αλιβέρι παρουσίασε μεγάλη οικονομική 
ευεξία, οι εργασίες πολλαπλασιάστηκαν, τα επαγγέλματα κινήθηκαν και η πόλη άνθισε 
καθώς οικοδομήθηκαν νέα σπίτια και μειώθηκε δραστικά η ανεργία. Επί 35 ολόκληρα 
χρόνια – έως το 1988 – το Λιγνιτωρυχείο Αλιβερίου υπήρξε κέντρο οικονομικής ανάπτυξης 
και εξέλιξης για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. 
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Οι υπόγειες στοές που οδηγούσαν στα μέτωπα εξόρυξης 
και οι γραμμές πάνω στις οποίες μεταφερόταν ο λιγνίτης 

και τα άγονα υλικά με τα βαγονέτα της εποχής.

The underground tunnels leading to the excavation fronts 
and the rails on which lignite and waste materials 
were transported with wagons. 
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αλιβέριτο πρώτο φως
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Ο επόπτης μηχανικός ξεκινάει βάρδια φορώντας τον απαραίτητο 
εξοπλισμό ασφάλειας: κράνος με αυτόνομο φωτισμό  

και μπαταρία στην πλάτη.

The supervising engineer starts his shift wearing the necessary 
safety equipment: a helmet with autonomous lighting 
and a battery on the back. 
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αλιβέριτο πρώτο φως

Μηχανικοί, επόπτες και λιγνιτωρύχοι  
στον ανελκυστήρα φρέατος που θα τους οδηγήσει στις στοές  

κι από εκεί στα μέτωπα εξόρυξης.

Engineers, supervisors and lignite miners in the well elevator 
which will lead them to the tunnels and from there onwards 
to the excavation fronts. 
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Περιμένοντας τον ανελκυστήρα φρέατος που θα τους κατεβάσει  
στα μέτωπα εξόρυξης. Πίσω τους διακρίνεται ο αγωγός  

που τροφοδοτούσε τις στοές με καθαρό αέρα.

Waiting for the descent to the excavation fronts 
using the well elevator. Behind them, the pipe feeding clean air 
to the tunnels can be seen. 
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αλιβέριτο πρώτο φως
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Βαγονέτο εν κινήσει μέσα σε στοά 
δίπλα από τον σωλήνα εξαερισμού. 

Wagon in motion in a tunnel 
beside the ventilation pipe. 

Στο “μέτωπο εξόρυξης”. “Μιναδόρος” ανοίγει τρύπες 
με ηλεκτρικό τρυπάνι για να τοποθετηθεί ο δυναμίτης. 

Όταν λίγο αργότερα θα εκραγεί, θα δώσει τον πολύτιμο λιγνίτη. 

In the “excavation front”. A miner drills holes 
with an electrical drill so that dynamite can be placed. 
When it explodes a short while later, it will yield precious lignite.  
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αλιβέριτο πρώτο φως

Η εργασία στο Ορυχείο ήταν πάντα δύσκολη και συχνά επικίνδυνη. 
Ανάγλυφα διακρίνεται στο πρόσωπο και στο σώμα του λιγνιτωρύχου  

η προσπάθεια και η αγωνία του να συγκρατήσει το βαγόνι 
στην κατωφέρεια της στοάς. 

Work in a mine was always difficult and often dangerous. 
On the miner’s face and body, we can distinctly see the effort 
and the anxiety of holding the wagon in the descending part 
of the tunnel. 
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Η υπόγεια ηλεκτράμαξα 
με τον οδηγό και το βοηθό του.

The electrical underground carriage 
with the driver and his helper. 
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Η πυροδότηση. The detonation. 

αλιβέριτο πρώτο φως
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Μιναδόροι και εργάτες στο μέτωπο εξόρυξης. Miners and workers at the “excavation front”. 

Μιναδόρος τρυπά τη γη με το μεσίνι, 
το ηλεκτροκίνητο τρυπάνι του.

A miner is opening a hole in the earth 
using his electrically powered drill called “messini”. 
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Ο πολυτιμότερος σύντροφος του λιγνιτωρύχου, το καναρίνι λόγω της 
ιδιαίτερης ευαισθησίας των πνευμόνων του, έλεγχε την ποιότητα του αέρα  

μέσα στις στοές και προειδοποιούσε έγκαιρα τους λιγνιτωρύχους.

The lignite miner’s most precious partner, the canary, 
due to the particular sensitivity of its lungs, checked the air quality 
in the tunnels and warned the miners on time. 

το πρώτο φως
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Μιναδόροι και εργάτες σε όροφο εξόρυξης 
κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης.

Miners and workers 
on an excavation floor during training. 
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αλιβέρι

Ο υπεύθυνος μηχανικός εκπαιδεύει τους επικεφαλής των ομάδων 
εξόρυξης στον τρόπο που θα ελέγχουν την υποστήριξη των στοών. 

Η εκπαίδευση του προσωπικού ήταν συνεχής ώστε το λιγνιτωρυχείο 
να λειτουργεί πάντα με ασφάλεια.

The supervising engineer is training the heads of the excavation 
teams on the technique of checking the tunnels’ support. 
Employee training was constant, so that the lignite mine 
could always operate safely. 
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Λιγνιτωρύχοι μπροστά στην είσοδο του φρέατος  
με πλήρες ένδυμα εργασίας.

Lignite miners in front of the well entrance, 
dressed in full work uniforms. 
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αλιβέριτο πρώτο φως

Μια δύσκολη, αλλά παραγωγική μέρα τελειώνει. Μετά τον κάματο, μετά 
την υγρασία, τη σκοτεινιά και την πνιγηρή ατμόσφαιρα, ο αέρας, ο ήλιος 
κι ένα χαμόγελο φέρνουν την ικανοποίηση και απαλύνουν την κούραση.

A hard but productive day comes to an end. After the toil, 
after the humidity, the darkness and the stifling atmosphere, 
air, sun and a smile bring satisfaction and soften the fatigue. 
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Μετά το μόχθο της μέρας, 
καθοδόν για τα αποδυτήρια και τα λουτρά.

After the daily toil, 
on the way to the dressing rooms and the showers. 
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αλιβέριτο πρώτο φως

Oι ενδυμασίες και τα προσωπικά αντικείμενα 
των λιγνιτωρύχων κρέμονταν ψηλά για να αποφεύγονται  

οι φθορές από τη σκόνη και τα τρωκτικά. 

The lignite miners’ clothes and personal belongings 
were hung up high in order to avoid damage 
from dust and rodents. 
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Διαλογή του λιγνίτη σε εξέλιξη.
Εργαζόμενοι απομακρύνουν το μη καύσιμο υλικό.

Selection of lignite in operation. 
Employees remove non-combustible material. 
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αλιβέριτο πρώτο φως

Ο χειριστής του βαρούλκου ανεβοκατεβάζει τον ανελκυστήρα 
στις στοές κρατώντας στα χέρια του την ασφάλεια 

των συναδέλφων του.

The winch operator raises and lowers the elevator 
in the tunnels, holding in his hands 
the safety of his colleagues. 
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Φύλαξη εξοπλισμού ασφαλείας τόσο απαραίτητου 
για το προσωπικό που εργαζόταν στις υπόγειες στοές.

Storage of safety equipment, a must for employees 
working in the underground tunnels. 
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αλιβέριτο πρώτο φως

Μεταφορά υλικών από επιφανειακό μέτωπο. Transport of materials from a surface front. 

Επιφανειακό μέτωπο εξόρυξης λιγνίτη. Surface front of lignite excavation. 
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Ατμάμαξα μεταφοράς 
στο υπέργειο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Steam carriage used for transport 
on the surface railway network.

Πανοραμική άποψη. 
Ο πύργος ανέλκυσης δεξιά και το σιλό αριστερά.

Panoramic view. 
The hoisting tower to the right and the silo to the left.  
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αλιβέριτο πρώτο φως

Εγκαταστάσεις φρέατος και ταινία μεταφοράς. Well installations and conveyor belt. 

Υπέργεια μεταφορικά μέσα. 
Δεξιά ο ταινιόδρομος και δίπλα του ο σιδηρόδρομος.

Surface means of transportation. 
The conveyor belt to the right and the railway to the left. 



I  n Western Macedonia, specifically in a large area around the Eordea province in 
the Kozani prefecture, lies the lignite basin of Ptolemaida, Amynteo and Florina, with the 
largest lignite reserves in Greece. 

The existence of lignite in the Kozani prefecture had been known since the times 
of the Turkish occupation, and just a simple excavation to build a well or to construct 
the foundations of a house was enough to uncover the first layers of the lignite deposit. 
However, many years passed until people realized its possibilities, even as simply a 
substitute of wood for combustion. 

ptolemaida



Σ      τη Δυτική Μακεδονία και συγκεκριμένα σε μία μεγάλη περιοχή με κέντρο την 
επαρχία Εορδαίας του Νομού Κοζάνης, εκτείνεται η λιγνιτοφόρος λεκάνη Πτολεμαΐδας, 
Αμυνταίου και Φλώρινας, όπου βρίσκονται τα μεγαλύτερα αποθέματα λιγνίτη που διαθέτει 
ο ελλαδικός χώρος.

Ο λιγνίτης στο Νομό Κοζάνης ήταν γνωστός από την εποχή της τουρκοκρατίας και 
αρκούσε μια απλή εκσκαφή, για να γίνει ένα πηγάδι ή να θεμελιωθεί ένα σπίτι, ώστε να 
αποκαλυφθούν τα πρώτα στρώματα του λιγνιτοφόρου κοιτάσματος. Πέρασαν όμως πολλά 
χρόνια για να γίνουν αντιληπτές οι δυνατότητές του, έστω και ως υποκατάστατο καύσης του 
ξύλου.

πτολεμαΐδα
μοχλός ανάπτυξης…
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In the mid-1920s a number of restless and active individuals, such as George 
Pavlidis, Kostas Adamopoulos and Nikos Diamantopoulos realized the importance of 
lignite and made great efforts towards its systematic exploitation. They particularly tried 
to persuade the population to use lignite as a fuel instead of wood. The older citizens 
of Ptolemaida still remember the combustion shows held in street markets in order to 
persuade them of the properties and use of lignite. 

The first license for the excavation of Ptolemaida’s lignite in the Proastio area 
is granted in 1930 by the B’ Periphery Mining Inspectorate to George Pavlidis and 
Konstantions Adamopoulos who had located deposits. In the following years, until around 
1938, interest in lignite is limited to its use as fuel for home heating in the neighbouring 
settlements. 

During that period the Greek state starts to show an interest in the specific lignite 
deposit and a multitude of scientists, ministers, members of parliament and state officials 
visit the area to investigate the possibility of exploiting the deposits. At the same time, 
the entrepreneurs who were awarded the license are improving their production. They are 
now able to cover the heating needs of the whole prefecture.  Also, many residents of the 
area are employed in the mines, with a satisfactory pay for that time. 

An important milestone for the evolution of the Ptolemaida mines is the visit of 
Minister Mr. Spyridonos to the lignite area. Following his proposal, 180 tons of lignite are 
transported to Thessaloniki and from there to Germany so that their use in railways as 
well as in factory operation can be studied. 

In the year 1939 the first serious attempt to mine lignite takes place, after the 
preparation of an essay by German professor KEGEL which contributed greatly to 
exploration and exploitation of the lignite basin in West Macedonia. It is mentioned for the 
first time that the Florina – Ptolemaida – Kozani axis is the richest area of Greece in lignite 
concentration. With the little available information of that time, the lignite deposits are 
estimated to be 6 million tons. Unfortunately the 1940 war and the subsequent German 
occupation and civil war interrupted the process of lignite mining and eventually the 
progress of the whole country. 

What could also be considered as an important step is the study on the exploitation 
of Greece’s mineral wealth which was compiled by 150 scientists under economist Yiannis 
Zigdis, within the framework of UNRRF U.S. aid.   

In 1956 industry magnate Bodosakis establishes Ptolemaida Lignite Mines Mineral 
and Industrial S.A., better known by its Greek abbreviation LIPTOL. August of that year 
marks the start of surface development works in the lignite deposit area of Ptolemaida, 
while September marks the start of the construction of the Industrial Complex, together 
with a briguette production plant and a 10 MW electrical power plant. The inauguration 
takes place in 1957 with all due formalities; King Paul, accompanied by LIPTOL Managing 
Director Mr. Bodosakis, many ministers and a large number of the area’s population, laid 
the foundation stone and heralded the dawn of a new era with much hope for the financial 
future. 

The newspapers of that time stress the most important point of the speech of 
Mr. Bodosakis on the inauguration day: «This project is the cornerstone of the future 
development of the country’s economy…» 
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Στα μέσα της δεκαετίας του 1920, άνθρωποι ανήσυχοι και δραστήριοι όπως ο Γεώργιος 
Παυλίδης, ο Κώστας Αδαμόπουλος και ο Νίκος Διαμαντόπουλος αντιλήφθηκαν τη σημασία 
του λιγνίτη και κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες για τη συστηματική του εκμετάλλευση. 
Ιδιαίτερα προσπάθησαν να πείσουν τους κατοίκους να χρησιμοποιούν το λιγνίτη αντί των 
ξύλων για καύσιμη ύλη. Ακόμη θυμούνται οι παλαιοί Πτολεμαΐδιώτες τις επιδείξεις καύσης 
που γίνονταν στα παζάρια με στόχο να πεισθούν οι ίδιοι για τις ιδιότητες και τη χρήση του 
λιγνίτη.

Η πρώτη άδεια εκμετάλλευσης των λιγνιτών της Πτολεμαΐδας στην περιοχή Προαστίου, 
δίνεται από την επιθεώρηση μεταλλείων Β’ Περιφέρειας το 1930 στους Γεώργιο Παυλίδη 
και Κων/νο Αδαμόπουλο, οι οποίοι είχαν εντοπίσει κοιτάσματα. Τα επόμενα χρόνια και 
περίπου ως το 1938, το ενδιαφέρον για τους λιγνίτες περιορίζεται στη χρήση τους ως 
καύσιμη ύλη στην οικιακή θέρμανση των γειτονικών οικισμών. 

Στο διάστημα αυτό αρχίζει να ενδιαφέρεται για το συγκεκριμένο λιγνιτικό κοίτασμα το 
Ελληνικό Κράτος και πλειάδα επιστημόνων, υπουργών, βουλευτών και κρατικών στελεχών 
επισκέπτονται την περιοχή διερευνώντας τις δυνατότητες αξιοποίησης των κοιτασμάτων. 
Παράλληλα, οι επιχειρηματίες που έλαβαν την άδεια εκμετάλλευσης βελτιώνουν την 
παραγωγή τους. Είναι πλέον σε θέση να καλύψουν τις ανάγκες θέρμανσης όλου του Νομού. 
Επίσης αρκετοί κάτοικοι εργάζονται στις στοές, με ικανοποιητική αμοιβή για την περίοδο 
εκείνη.

Σημαντικός σταθμός για την πρόοδο των Ορυχείων Πτολεμαΐδας αποτελεί η επίσκεψη 
του υπουργού κ. Σπυρίδωνος στη λιγνιτοφόρο περιοχή. Με εισήγησή του θα μεταφερθούν 
180 τόνοι λιγνίτη στη Θεσσαλονίκη και από εκεί στη Γερμανία, για τη διερεύνηση της χρήσης 
στην κίνηση σιδηροδρόμων καθώς και για τη λειτουργία εργοστασίων.

Το 1939 εκδηλώνεται η πρώτη σοβαρή προσπάθεια αξιοποίησης του λιγνίτη με τη 
σύνταξη της έκθεσης του Γερμανού καθηγητή KEGEL, η οποία συνέβαλε τα μέγιστα στην 
έρευνα και στην εκμετάλλευση της λιγνιτοφόρου λεκάνης της Δυτικής Μακεδονίας. Για 
πρώτη φορά αναφέρεται ότι ο άξονας Φλώρινας – Πτολεμαΐδας – Κοζάνης αποτελεί 
την πλουσιότερη περιφέρεια της Ελλάδας σε συγκέντρωση λιγνίτη. Με τις ελάχιστες 
πληροφορίες της εποχής εκείνης, τα δυνατά αποθέματα λιγνίτη εκτιμώνται σε 6 εκατομμύρια 
τόνους. Δυστυχώς ο πόλεμος του 1940, η κατοχή που ακολούθησε, καθώς και ο εμφύλιος, 
ανέκοψαν την πορεία αξιοποίησης του λιγνίτη και τελικά την ανάπτυξη όλης της Χώρας.

Σημαντικό βήμα θα μπορούσε επίσης να θεωρηθεί η μελέτη αξιοποίησης του ορυκτού 
πλούτου της Ελλάδας που εκπονήθηκε από 150 επιστήμονες με πρόεδρο τον οικονομολόγο 
Γιάννη Ζίγδη, στο πλαίσιο της αμερικανικής βοήθειας UNRRF.

Το 1956 ο μεγαλοβιομήχανος Μποδοσάκης ιδρύει την Ανώνυμη Ελληνική 
Μεταλλευτική και Βιομηχανική Εταιρία Λιγνιτωρυχείων Πτολεμαΐδας, γνωστή ως ΛΙΠΤΟΛ. 
Από τον Αύγουστο του ίδιου έτους αρχίζουν εργασίες διαμόρφωσης χώρων στην λιγνιτοφόρο 
περιοχή της Πτολεμαΐδας και τον Σεπτέμβριο ξεκινά η κατασκευή του Βιομηχανικού 
Συγκροτήματος, μαζί με σταθμό παραγωγής μπριγκέτας και σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας 
ισχύος 10MW. Τα εγκαίνια γίνονται το 1957 με κάθε επισημότητα, όπου ο Βασιλεύς Παύλος, 
συνοδευόμενος από τον Γενικό Διευθυντή της ΛΙΠΤΟΛ κ. Μποδοσάκη, πολλούς υπουργούς 
και πλήθος κατοίκων της περιοχής, έθεσε τον θεμέλιο λίθο και προανήγγειλε την ανατολή 
μιας νέας εποχής με πολλές ελπίδες για το οικονομικό μέλλον. 

Οι εφημερίδες της εποχής τονίζουν το σημαντικότερο σημείο της ομιλίας Μποδοσάκη 
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In 1959, 90% of LIPTOL shares are transferred to the PPC and a new era starts for 
the mines and the economy of the broader area, as well as for the national economy. 

The expectations of local officials are soon fulfilled. The area enjoys a rapid 
development and a financial boom. All manpower is absorbed and residents quit their 
farming and livestock businesses and work in the projects’ construction and operation, 
with large salaries for that time. A number of foreign technicians move to Ptolemaida 
to handle the erection of the facilities and the training of the employees, while the town 
enjoys a period of wealth and extensive construction. Chimneys of the Steam Electric 
Stations are multiplied, while new mines are opened one after the other. Lignite, our 
national fuel, is called to play an important role in electrical power production. 

Today in Western Macedonia the PPC has developed a huge activity for Greek 
standards. 80% of the total lignite produced in Greece is mined by the Western Macedonia 
Lignite Center. Annual lignite production surpasses 50 million tons and total excavated 
material exceeds 300 million cubic meters. Each year the Power Center’s 18 lignite power 
units, with a total installed power of 4,378 MW, produce more than 25,000 GWh which 
correspond to approximately 50% of the total electric power produced by the country’s 
interconnected system. 

Within the last 50 years, excavations have yielded 1.3 billion tons of lignite out of the 
area’s initial exploitable reserves of 2.6 billion tons, and therefore 1.3 billion tons remain, 
waiting for the PPC to «discover» and convert to power and action. 

Western Macedonia Lignite Center, the greatest organizational unit of the PPC, 
today consists of the following lignite mines: 

•  MAIN FIELD lignite mine 
•  KARDIA lignite mine 
•  SOUTH FIELD lignite mine 
•  AMYNTEON lignite mine 
Today the following equipment are operating in the above mines for the excavation 

of lignite: 

➥ 43 electrically powered Bucket Wheel Excavators of various capacities 
➥ 21 electrically powered Material Spreaders 
➥ Approximately 270 kilometers of conveyor belts 
➥ Approximately 1,200 diesel-powered machines (loaders, bulldozers, trucks etc.) 

The employees of the country’s largest lignite center possess extensive experience 
and technical competence, which is a huge capital not only for the area but also for the 
whole of the country. Today employees of the Western Macedonia Lignite Center number 
approximately 5,000, while a particularly large number of people from neighboring areas 
are employed in companies dealing with «satellite» activities related to mine support. 
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κατά τη μέρα των εγκαινίων: «Το έργο αυτό αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της μελλοντικής 
εξέλιξης της οικονομίας της Χώρας…» 

Το 1959 εκχωρούνται κατά 90% οι μετοχές της ΛΙΠΤΟΛ στη ΔΕΗ και μια νέα εποχή 
ανάπτυξης ξεκινά τόσο για τα Ορυχεία όσο και για την οικονομία της ευρύτερης περιοχής.

Σύντομα οι προσδοκίες των τοπικών παραγόντων δικαιώνονται. Στην περιοχή 
συντελείται μια ραγδαία ανάπτυξη και μια οικονομική έκρηξη. Απορροφάται όλο το 
εργατικό δυναμικό και οι κάτοικοι εγκαταλείπουν τις αγροκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις 
και εργάζονται στην κατασκευή και τη λειτουργία των έργων, λαμβάνοντας μεγάλες 
αμοιβές για την εποχή εκείνη. Στην Πτολεμαΐδα εγκαθίσταται πλήθος ξένων τεχνικών που 
ασχολούνται με την ανέγερση των εγκαταστάσεων και την εκπαίδευση των εργαζομένων, 
η δε πόλη γνωρίζει εποχές ευμάρειας και ξέφρενης ανοικοδόμησης. Οι καμινάδες των 
Ατμοηλεκτρικών Σταθμών πολλαπλασιάζονται, ενώ νέα Ορυχεία διανοίγονται το ένα μετά 
το άλλο. Ο λιγνίτης, το εθνικό μας καύσιμο, καλείται να διαδραματίσει κυρίαρχο ρόλο στην 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Σήμερα, στη Δυτική Μακεδονία, η ΔΕΗ έχει αναπτύξει μια τεράστια για τα ελληνικά 
δεδομένα δραστηριότητα. Στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας εξορύσσεται το 80 
% του συνολικά παραγόμενου λιγνίτη της Χώρας. Η ετήσια παραγωγή λιγνίτη ξεπερνάει 
τα 50 εκατομμύρια τόνους και οι συνολικές εκσκαφές τα 300 εκατομμύρια m3. Από τις 18 
λιγνιτικές μονάδες του Ενεργειακού Κέντρου, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 4.378 MW, 
παράγονται κάθε χρόνο περισσότερες από 25.000 GWh, που αντιστοιχούν περίπου στο 50% 
της συνολικής ενέργειας που παράγεται από το διασυνδεδεμένο σύστημα της Χώρας.

Από τα αρχικά εκμεταλλεύσιμα αποθέματα της περιοχής, που ανέρχονται σε 2,6 δισ. 
τόνους λιγνίτη, μέσα σε 50 χρόνια έχουν εξορυχθεί 1,3 δισ. τόνοι λιγνίτη και απομένουν 
1,3 δισ. τόνοι που περιμένουν τη ΔΕΗ να τους “αποκαλύψει” και να τους μεταμορφώσει σε 
ενέργεια και δράση.

Το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, η μεγαλύτερη υπηρεσιακή Μονάδα της ΔΕΗ, 
αποτελείται σήμερα από τα εξής Λιγνιτωρυχεία: 

•  Λιγνιτωρυχείο ΚΥΡΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 
•  Λιγνιτωρυχείο ΚΑΡΔΙΑΣ 
•  Λιγνιτωρυχείο ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 
•  Λιγνιτωρυχείο ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 

Σήμερα στα παραπάνω Ορυχεία, για την εξόρυξη του λιγνίτη, λειτουργούν τα εξής 
μηχανήματα:

➥ 43 ηλεκτροκίνητοι καδοφόροι εκσκαφείς διαφορετικής δυναμικότητας
➥ 21 ηλεκτροκίνητοι Αποθέτες Υλικών
➥ 270 περίπου χιλιόμετρα ταινιοδρόμων 
➥  1.200 περίπου δηζελοκίνητα μηχανήματα (φορτωτές, μπουλντόζες, αυτοκίνητα 

κλπ.)

Η πολυετής εμπειρία και η τεχνική κατάρτιση που διαθέτει το προσωπικό που εργάζεται 
στο μεγαλύτερο λιγνιτικό κέντρο της Χώρας μας, αποτελούν ένα τεράστιο κεφάλαιο τόσο για 
την ευρύτερη περιοχή όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο. Σήμερα, οι άμεσα εργαζόμενοι στο 
Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ανέρχονται σε περίπου 5.000 άτομα, ενώ ιδιαίτερα 
μεγάλος αριθμός κατοίκων των γειτονικών περιοχών εργάζονται στις επιχειρήσεις οι 
οποίες δραστηριοποιούνται δορυφορικά στην υποστήριξη των Ορυχείων.
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πτολεμαΐδαμοχλός ανάπτυξης…
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Όταν ο λιγνίτης μεταφερόταν με τρένα. When lignite was transported using trains. 



57

Φόρτωση λιγνίτη σε τρένο μεταφοράς. Loading lignite on a transportation train. 

πτολεμαΐδαμοχλός ανάπτυξης…
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Εκσκαφέας μετωπικού κάδου (Shovel) επί το έργον. Shovel excavator in action.
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Τμήμα της σιδηροκατασκευής καδοφόρου εκσκαφέα. Part of the steel structure of a bucket wheel excavator. 

πτολεμαΐδαμοχλός ανάπτυξης…
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Αποθέτης σε φάση συναρμολόγησης. Spreader during assembly.  

Εκσκαφή και απόθεση υλικού στο δάπεδο της τομής. Excavation and deposition of material on the bench floor. 
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Εκσκαφέας συρόμενου κάδου (Dragline) σε φάση φόρτωσης. Dragline excavator during loading. 

πτολεμαΐδαμοχλός ανάπτυξης…
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Λεπτομέρεια καδοφόρου εκσκαφέα. Detail of a bucket wheel excavator. 

Ηλεκτράμαξες μεταφοράς λιγνίτη. Electrical carriages for the transport of lignite. 
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Kαδοφόρος εκσκαφέας. Bucket wheel excavator. 

πτολεμαΐδαμοχλός ανάπτυξης…
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Βοηθητικά μηχανήματα Ορυχείων. Auxiliary mine machines. 
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Λεπτομέρεια φόρτωσης λιγνίτη σε τρένο. Detail from the loading of lignite on a train. 

πτολεμαΐδαμοχλός ανάπτυξης…



66

Ορυχείο Καρδιάς και Ατμοηλεκτρικός Σταθμός Καρδιάς. Kardia mine and Kardia Steam Electric Station. 
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πτολεμαΐδαμοχλός ανάπτυξης…



68

Κεφαλή ταινιοδρόμου. Conveyor belt head
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πτολεμαΐδαμοχλός ανάπτυξης…

Σύμπλεγμα ταινιοδρόμων. Conveyor belt complex. 

Άποψη τομής Ορυχείου - εναλλαγή στρωμάτων λιγνίτη και αγόνων 
(πολυστρωματικό κοίτασμα τύπου zebra).

Bench face of a mine – alternating layers of lignite and waste mate-
rial (zebra-type multilayer deposit) 
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Αποθέτης αγόνων σε λειτουργία. Spreader of waste material in operation.  
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πτολεμαΐδαμοχλός ανάπτυξης…

Καδοτροχός εκσκαφέα. Bucket wheel of an excavator. 



72

Λίγο μετά το ξημέρωμα. Shortly after dawn. 
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πτολεμαΐδαμοχλός ανάπτυξης…
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Λειτουργία εκσκαφέα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Excavator in action during the night. 

Αποθέτης επί το έργον. Spreader in action. 
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Η λειτουργία του εκσκαφέα συνεχίζεται κατά τη διάρκεια της νύχτας. The operation of the excavator continues during the night.  

πτολεμαΐδαμοχλός ανάπτυξης…
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Εκσκαφέας στην αυλή συναρμολόγησης. Excavator in the assembly yard. 



77

Επισκευή σιδηροτροχιάς κατά τη διάρκεια μετάθεσης. Repair of a rail during transposition. 

πτολεμαΐδαμοχλός ανάπτυξης…
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πτολεμαΐδαμοχλός ανάπτυξης…



80

Εκσκαφή αγόνων υλικών. Excavation of waste material. 



81

Προωθητής γαιών εκτελεί εργασίες διάστρωσης. Bulldozer performing layering works. 

Αποθέτης στην αυλή συναρμολόγησης. Spreader in the assembly yard. 

πτολεμαΐδαμοχλός ανάπτυξης…
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Ανατίναξη σε σκληρούς σχηματισμούς Ορυχείου. Explosion in hard mine formations. 

Εκσκαφή υπερκειμένων υλικών. Excavation of overburden material. 
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πτολεμαΐδαμοχλός ανάπτυξης…

Εκσκαφέας σε χιονισμένο τοπίο. Excavator in a snowy landscape. 

Άποψη τομών Ορυχείου Νοτίου Πεδίου. View of the benches in the South Field mine. 
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Επισκευή καδοτροχού. Repair of a bucket wheel. 

Προετοιμασία συγκόλλησης. Welding preparations. 
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πτολεμαΐδαμοχλός ανάπτυξης…

Καθαρισμός κινητήρα. Cleaning a motor. 

Εργασίες κατά τη διάρκεια μετάθεσης ταινιοδρόμου. Works during the transposition of a conveyor belt. 
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Καδοτροχός και χειριστήριο εκσκαφέα. Bucket wheel and control cabin of an excavator. 

Εκσκαφείς ανεστραμμένου κάδου (τσάπες). Back hoe excavators. 
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Πανοραμική άποψη Ορυχείου Νοτίου Πεδίου σε φάση αρχικής διάνοιξης 
και Ατμοηλεκτρικός Σταθμός Καρδιάς.

Panoramic view of the South Field mine during initial opening; Kardia 
Steam Electric Station. 

πτολεμαΐδαμοχλός ανάπτυξης…
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Γερανοφόρα (pipeliner) κατά τη μετάθεση ταινιοδρόμου. Pipeliner during conveyor belt transposition. 

Μετάθεση ταινιοδρόμου. Conveyor belt transposition. 
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Μεταφορά τμήματος κεφαλής ταινιοδρόμου. Transferring part of a conveyor belt head. 

πτολεμαΐδαμοχλός ανάπτυξης…
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Ταινιόδρομος σε φάση μετάθεσης. Conveyor belt during transposition.  

Επισκευή ερπύστριας καδοφόρου εκσκαφέα. Repair of the track of a bucket wheel excavator. 
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Συγκόλληση καδοτροχού στο Ορυχείο. Welding of a bucket wheel in the mine

μοχλός ανάπτυξης…
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Αποθέτης. Spreader. 

Καδοφόρος εκσκαφέας. Bucket wheel excavator. 
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Καδοτροχός σε φάση λειτουργίας στο μέτωπο Ορυχείου. Bucket wheel in operation on the mine front. 

μοχλός ανάπτυξης…
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Εκσκαφέας σε μέτωπο εξόρυξης. Excavator in the excavation front. 

Άποψη Ορυχείου. View of a mine. 
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Άποψη φορτωτικής μονάδας ενώ σε πρώτο πλάνο 
ο κουμανταδόρος επιβλέπει την εργασία του εκσκαφέα.

View of a loading unit; on the foreground, 
the commander is supervising the excavator’s work. 

Άποψη εκσκαπτικής μονάδας καδοφόρου εκσκαφέα. View of the excavation unit of a bucket wheel excavator

μοχλός ανάπτυξης…



I n the centre of Peloponnese and close to the southern borders of the Arcadian 
land, enclosed by the three mountainous masses of Taygetos, Menalo and Lykeo, lies the 
Megalopolis lignite basin. 

The existence of the lignite basin was known since the first years of the establishment 
of the new Greek state, but the few exploitation attempts by individuals were short-lived 
and fruitless. The reason is that up to 1957 there was a belief that the quantity of the 
lignite in the Megalopolis basin was not sufficient for mining, while its calorific value was 
very low.

megalopolis
power from the South



Σ     το κέντρο της Πελοποννήσου και στα νότια όρια της Αρκαδικής γης, κλεισμένη 
ανάμεσα στους τρεις ορεινούς όγκους του Ταΰγετου, του Μαίναλου και του Λύκαιου 
βρίσκεται η λιγνιτοφόρος λεκάνη της Μεγαλόπολης. 

 Η ύπαρξη της λιγνιτοφόρου λεκάνης ήταν γνωστή από τα πρώτα χρόνια ίδρυσης του 
νέου ελληνικού κράτους, αλλά οι ελάχιστες προσπάθειες εκμετάλλευσης από ιδιώτες ήταν 
σύντομες και άκαρπες. Κι αυτό γιατί μέχρι το 1957 πίστευαν πως η ποσότητα του λιγνίτη 
που υπήρχε στη λεκάνη της Μεγαλόπολης δεν ήταν επαρκής προς εκμετάλλευση, ενώ η 
θερμιδική του αξία ήταν πολύ χαμηλή. 

μεγαλόπολη
δύναμη απ’ το νότο
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During World War I, lignite was mined for the steam-powered electrical generating 
facilities in Tripolis and Kalamata. Since then, small quantities of lignite were excavated 
sporadically for use by local potteries. In 1933, the State’s Supreme Financial Council 
estimated that lignite reserves in Megalopolis and Lakonia might possibly reach up to 
1,000,000 tons, which is confirmed in 1939 by German professor KEGEL, who was known 
for his study on Ptolemaida. In 1948 a study of the Supply Ministry estimates the reserves 
at 2,500,000 tons. 

However, in 1957, a new study by the Institute of Geology and Underground Research 
(I.G.E.Y.) calculated that just the reserves which were visible on the surface were more 
than 4,000,000 tons per square kilometer. That same year the Public Power Corporation, 
interested in the exploitation of Greece’s lignite resources for power purposes, asked for 
the views of I.G.E.Y. on Megalopolis and subsequently, in co-operation with the institute, 
took over the mineral exploration which consisted of drilling boreholes and wells. When 
the above investigation finished, it resulted in a series of conclusions which fully justified 
the interest and the large investments which the PPC successfully implemented a short 
while later. 

It was therefore proven that the extent of the basin is very extensive, over 180 square 
kilometers, with generally loose formations, geologically young, belonging to the Pliocene 
and Pleistocene epochs. Its lignite is soft, wet due to the existing humidity which is around 
60%, moderately spongy, with plasticity and clay-like to the touch. The most important 
deposit was discovered near the Alfeios river and consists of superimposed layers of 
lignite between layers of white clay stone and marly clay. Lignite layers are horizontal, 
without inclinations or faulting, and their thickness ranges from a few centimeters to 25 
meters. 

Just after excavation the Megalopolis lignite has a brown color, which soon turns 
to black externally. Fibrous plant remains, particularly plant stems, are macroscopically 
visible. When submerged under water, the lignite absorbs minimal moisture.  On the 
contrary, when it dries in the air it becomes a black, hard, stony mass. 

Based on the above research, in 1969 the PPC starts exploiting lignite in the Thoknia 
mine, with an initial annual production of 4 million tons of lignite. The deposit is now 
depleted, having yielded 69 million tons. 

Three lignite deposits are being mined in the broader Megalopolis area. These are 
the lignite deposits of Choremi, Marathoussa and Kyparissia, which through an annual 
production of 13-14 million tons feed two Thermal Power Plans: Megalopolis TPP, with 3 
units and a total power of 550 ΜW, and Megalopolis B’ TPP, with 1 unit and total power of 
300 MW. These two power plans now produce approximately 14% of the electrical power 
consumed today in the whole of Greece. 

The Choremi lignite mine is extending to the southern borders of the lignite basin, 
where it meets the Alfeios river. It has 6 installed Bucket Wheel Excavators with 6 mining 
sections. Out of the initial reserves of 298 million tons of lignite, 138 million tons are still 
remaining.

The Marathoussa lignite mine is located in the center of the lignite basin. Operation 
started in 1991 and 5 sections have been developed. The deposit is the continuation of the 
Choremi field and the two mines have now been connected. Its annual production capacity 
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Κατά τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο έγινε εξόρυξη λιγνίτη για τις ατμοκίνητες 
εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής στην Τρίπολη και στην Καλαμάτα. Από τότε, μικρές 
ποσότητες λιγνίτη εξορύσσονταν κατά καιρούς για χρήση από τα τοπικά κεραμοποιεία. 
Το 1933 το Ανώτατο Οικονομικό Συμβούλιο του κράτους υπολόγισε ότι τα αποθέματα 
του λιγνίτη στη Μεγαλόπολη και στη Λακωνία έφταναν πιθανώς τους 1.000.000 τόνους, 
μέγεθος το οποίο επιβεβαιώνει το 1939 ο Γερμανός καθηγητής KEGEL γνωστός από την 
μελέτη του για την Πτολεμαΐδα. Το 1948 μελέτη του Υπουργείου Εφοδιασμού υπολογίζει 
τα αποθέματα στους 2.500.000 τόνους.

Το 1957 όμως, μια νέα μελέτη του Ινστιτούτου Γεωλογίας και Ερευνών Υπεδάφους 
(Ι.Γ.Ε.Υ.) υπολόγισε ότι και μόνο τα ορατά από την επιφάνεια αποθέματα ανερχόταν 
πάνω από 4.000.000 τόνους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο επιφάνειας. Αυτή τη χρονιά η 
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ενδιαφερόμενη για την ενεργειακή αξιοποίηση του 
λιγνιτικού δυναμικού της Ελλάδας, ζήτησε τις απόψεις του Ι.Γ.Ε.Υ. για την Μεγαλόπολη 
και στη συνέχεια ανέλαβε, σε συνεργασία με το ίδιο Ινστιτούτο, τη μεταλλευτική έρευνα 
η οποία συνίστατο σε εκτέλεση γεωτρήσεων και φρεάτων. Όταν οι παραπάνω έρευνες 
ολοκληρώθηκαν κατέληξαν σε μια σειρά από συμπεράσματα τα οποία δικαιολόγησαν 
πλήρως το ενδιαφέρον και τις μεγάλες επενδύσεις που λίγο αργότερα ολοκλήρωσε με 
επιτυχία η ΔΕΗ. 

Αποδείχθηκε λοιπόν ότι η επιφάνεια της λεκάνης είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη και 
υπερβαίνει τα 180 τετραγωνικά χιλιόμετρα ενώ το εσωτερικό της έχει χαλαρά γενικώς 
πετρώματα, γεωλογικώς πρόσφατα, της Πειστοκαινικής και της Πλειοκαινικής περιόδου. 
Ο λιγνίτης της είναι μαλακός, υγρός, λόγω της υπάρχουσας υγρασίας η οποία κυμαίνεται 
στο 60%, λίγο σπογγώδης, πλαστικός και με αφή πυλώδη. Το πλέον αξιόλογο κοίτασμα 
βρέθηκε δίπλα στον Αλφειό ποταμό και αποτελείται από επάλληλα στρώματα λιγνίτη 
μεταξύ στρωμάτων ασπροπηλίτη και μαργαϊκής αργίλου. Τα στρώματα του λιγνίτη είναι 
οριζόντια, δηλαδή χωρίς κλίσεις ή μεταπτώσεις, και το πάχος τους κυμαίνεται από μερικά 
εκατοστά έως και 25 μέτρα. 

Κατά την εξόρυξή του ο λιγνίτης της Μεγαλόπολης έχει χρώμα καστανό, το οποίο 
γρήγορα μεταβάλλεται εξωτερικά σε μαύρο. Μακροσκοπικά διακρίνονται ινώδη φυτικά 
λείψανα, ιδίως στελέχη βλαστών. Βυθιζόμενος στο νερό, απορροφά ελάχιστη υγρασία. 
Αντιθέτως, όταν αποξηρανθεί στον αέρα καθίσταται μια μαύρη, σκληρή και πετρώδης μάζα. 

 Με βάση τις παραπάνω έρευνες, αρχίζει το 1969 από τη ΔΕΗ η εκμετάλλευση του 
λιγνίτη στο Λιγνιτωρυχείο Θωκνίας, το οποίο ξεκίνησε με μία ετήσια παραγωγή 4 εκ. τόνων 
λιγνίτη. Σήμερα το κοίτασμα έχει εξαντληθεί, αφού απέδωσε 69 εκ. τόνους.

Στην ευρύτερη περιοχή της Μεγαλόπολης βρίσκονται σε εκμετάλλευση τρία 
λιγνιτικά κοιτάσματα. Πρόκειται για τα λιγνιτικά κοιτάσματα Χωρεμίου, Μαραθούσας 
και Κυπαρισσίων, τα οποία τροφοδοτούν με ετήσια παραγωγή 13-14 εκ. τόνους δύο 
Ατμοηλεκτρικούς σταθμούς: τον ΑΗΣ Μεγαλόπολης με 3 μονάδες και συνολική ισχύ 
550ΜW και τον ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β΄ με 1 μονάδα και ισχύ 300MW. Οι δύο αυτοί σταθμοί 
παράγουν περίπου το 14% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται σήμερα σε όλη 
την Ελλάδα.

Το Λιγνιτωρυχείο Χωρεμίου αναπτύσσεται προς τα νότια όρια της λιγνιτοφόρου 
λεκάνης, όπου συναντά τον ποταμό Αλφειό. Έχει 6 εγκατεστημένους εκσκαφείς με 6 τομές 
εκμετάλλευσης. Από τα αρχικά αποθέματα των 298 εκατομμυρίων τόνων λιγνίτη έχουν 
απομείνει 138 εκατομμύρια τόνοι.
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reaches 1.5 million tons of lignite, and out of the initial reserves of 29.5 million tons there 
are 12 million tons still remaining, which are estimated to be depleted by the year 2013.  

Finally, the Kyparissia lignite mine is located on the northern part of the lignite basin 
and operation started in 1990. Two sections have been developed and all waste material 
is now forwarded for internal dump. The initial reserves of 67 million tons are rapidly 
diminishing. 

There is one more lignite deposit in the Karytena area, which however is not planned 
for exploitation as it is of poor quality. 

In recent years, the quality characteristics of the lignite being produced have 
improved significantly. This improvement contributed greatly to an increase in electrical 
power and a substantial reduction in the percentage of fuel additives, with direct positive 
effects to the environment, as smaller quantities of lignite are used for the production of 
the same quantity of power. 

Today the following equipment are in operation in the Megalopolis Lignite Center for 
the mining of lignite: 8 Bucket Wheel Excavators, 6 waste material spreaders and 3 lignite 
spreaders with an installed conveyor belt network 80 km long; there are 1,100 employees.
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Το Λιγνιτωρυχείο Μαραθούσας βρίσκεται στο κέντρο της λιγνιτοφόρου λεκάνης. Οι 
εργασίες ξεκίνησαν το 1991 και έχουν αναπτυχθεί 5 τομές εκμετάλλευσης. Το κοίτασμα 
αποτελεί συνέχεια του πεδίου Χωρεμίου και τα δύο Ορυχεία έχουν πλέον συνδεθεί. Η 
ετήσια παραγωγική δυναμικότητά του ανέρχεται σε 1,5 εκατομμύρια τόνους λιγνίτη και 
από τα αρχικά αποθέματα των 29,5 εκατομμυρίων τόνων έχουν απομείνει 12 εκατομμύρια 
τόνοι, ενώ τα εναπομένοντα αποθέματα προβλέπεται να εξαντληθούν το έτος 2013.

Τέλος το Λιγνιτωρυχείο των Κυπαρισσίων οριοθετείται στο βόρειο τμήμα της 
λιγνιτοφόρου λεκάνης και οι εργασίες ξεκίνησαν το 1990. Έχουν αναπτυχθεί 2 τομές 
εκμετάλλευσης και όλα τα άγονα υλικά οδηγούνται πλέον σε εσωτερική απόθεση. Τα 
αρχικά αποθέματα των 67 εκατομμυρίων τόνων εξαντλούνται σύντομα.

Επίσης υπάρχει ένα ακόμα λιγνιτοφόρο κοίτασμα στην περιοχή της Καρύταινας, του 
οποίου όμως δεν προβλέπεται η εκμετάλλευση διότι είναι φτωχό από άποψη ποιότητας.

Τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε σημαντική βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηρι-
στικών του παραγόμενου λιγνίτη. Η βελτίωση αυτή συνέβαλε καθοριστικά στην αύξηση 
της ηλεκτροπαραγωγής και στον ουσιαστικό περιορισμό της συμμετοχής των ενισχυτικών 
καυσίμων με άμεσες θετικές επιδράσεις στο περιβάλλον, λιγότερη ποσότητα λιγνίτη για 
παραγωγή ίδιας ποσότητας ενέργειας. 

Σήμερα στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης για την εξόρυξη του λιγνίτη λειτουργούν: 
8 καδοφόροι εκσκαφείς, 6 αποθέτες αγόνων, 3 αποθέτες λιγνίτη με εγκατεστημένο δίκτυο 
μεταφορικών ταινιών μήκους 80 km και απασχολούνται 1.100 εργαζόμενοι.
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μεγαλόποληδύναμη απ’ το νότο
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Σύμπλεγμα ταινιοδρόμων. Conveyor belt complex. 
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Σύμπλεγμα ταινιοδρόμων Ορυχείου Χωρεμίου. Conveyor belt complex in the Choremi mine. 

μεγαλόποληδύναμη απ’ το νότο
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Άποψη τομών Ορυχείου Μαραθούσας 
και Ατμοηλεκτρικός Σταθμός Μεγαλόπολης.

General view of benches in Marathoussa mine and Megalopolis Steam 
Electric Station. 
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Καδοφόρος εκσκαφέας σε τομή του Ορυχείου Μεγαλόπολης. Bucket wheel excavator in a bench of the Megalopolis mine. 

μεγαλόποληδύναμη απ’ το νότο
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Απολήπτης και αποθέτης σε αυλή λιγνίτη. Spreaders in lignite yard. 

Ταινιόδρομος μεταφοράς λιγνίτη. Conveyor belt for the transport of lignite. 
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Τερματικό ταινιοδρόμου. Conveyor belt terminal. 

μεγαλόποληδύναμη απ’ το νότο
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Αποθέτης αγόνων υλικών. Spreader of waste material. 

Άποψη συμπλέγματος ταινιοδρόμων. A view of a conveyor belt complex. 
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Σκάλα ανόδου σε κεφαλή ταινιοδρόμου. Ascending stairs on conveyor belt head. 

μεγαλόποληδύναμη απ’ το νότο



112

Άποψη εκσκαφέα στο πεδίο εξόρυξης 
με φόντο τον Ατμοηλεκτρικό Σταθμό.

View of an excavator on the excavation field with the Steam Electric 
Station in the background. 
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μεγαλόποληδύναμη απ’ το νότο
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Λεπτομέρεια εκσκαφής με τον καδοτροχό σε λειτουργία. Detailed view of an excavation with the bucket wheel in operation. 
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μεγαλόποληδύναμη απ’ το νότο
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Δρόμος προσπέλασης σε περιοχή απόθεσης. Access road in a waste material dumping area. 

Καδοφόρος εκσκαφέας στο τερματικό της τομοταινίας. Bucket wheel excavator in the bench belt conveyor terminal.
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Ταινιόδρομος σε λειτουργία. Conveyor belt in operation.  

μεγαλόποληδύναμη απ’ το νότο
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Άποψη σκεπαστών ταινιοδρόμων. A view of covered conveyor belts. 
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Εκσκαφέας σε φάση εξόρυξης στο μέτωπο της τομής. Excavator during an excavation on the bench front. 

μεγαλόποληδύναμη απ’ το νότο
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Προωθητής γαιών στην καρδιά της τομής του ορυχείου. Bulldozer in the heart of the mine excavation bench. 
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μεγαλόπολη
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Προωθητής γαιών σε συνεργασία με καδοφόρο εκσκαφέα. Bulldozer in co-operation with a bucket wheel excavator. 
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Καδοφόρος εκσκαφέας σε αποκάλυψη κοιτάσματος. Bucket wheel excavator during the uncovering of a deposit. 

μεγαλόποληδύναμη απ’ το νότο



124

Γενική άποψη Ορυχείου Χωρεμίου. General view of the Choremi mine. 
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μεγαλόποληδύναμη απ’ το νότο
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Άποψη τομών εκσκαφής Ορυχείου Χωρεμίου. View of the excavation benches in Choremi mine. 

Άποψη περιοχής απόθεσης Ορυχείου Χωρεμίου. View of the dumping area in Choremi mine. 
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Άποψη τομών εκσκαφής Ορυχείου Χωρεμίου. View of the excavation benches in Choremi mine.

μεγαλόποληδύναμη απ’ το νότο



T    oday, in an era of globalization and with significant ecological problems intensifying, 
the global community is more and more concerned about the environment. Its protection, 
together with competitiveness and supply security, are the three main goals of the 
European Union’s energy policy. Within this framework, PPC has defined the environment 
as a basic factor in its development policy, studying and taking the appropriate measures 
so that the environmental impact can be as little as possible.  

It is known that lignite excavation and Power Operation Stations, as well as the 
development of Electrical Power Transport and Distribution Networks are related to a 
series of environmental effects to the natural landscape and the living world. Recognizing 
this fact, the PPC treats the natural environment with respect, always aiming to minimize 
the impact caused by its activities. Many times it even undertakes actions and initiatives 
beyond those required by the law, thus proving in practice its environmental orientation.

environment 
with our sights on life and people… 



Σ      ήμερα, σε μια εποχή παγκοσμιοποίησης που τα μεγάλα οικολογικά προβλήματα 
εντείνονται, το περιβάλλον απασχολεί ολοένα και περισσότερο τη διεθνή κοινότητα. Η 
προστασία του, μαζί με την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια εφοδιασμού, αποτελούν 
τους τρεις κύριους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο 
πλαίσιο αυτό, η ΔΕΗ έχει θέσει το περιβάλλον ως βασική παράμετρο της αναπτυξιακής της 
πολιτικής, μελετώντας και λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα, ώστε η επιβάρυνσή του να 
είναι η μικρότερη δυνατή.

Είναι γνωστό, ότι τόσο η εξόρυξη του λιγνίτη και η λειτουργία των Σταθμών Παραγωγής, 
όσο και η ανάπτυξη των Δικτύων Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετίζονται 
με μια σειρά περιβαλλοντικών επιπτώσεων· στο φυσικό τοπίο και στον έμβιο κόσμο. Η 
ΔΕΗ, αναγνωρίζοντας το γεγονός αυτό, διαχειρίζεται με σεβασμό το φυσικό περιβάλλον, 
στοχεύοντας πάντοτε στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων ή οχλήσεων. Πολλές φορές 
μάλιστα, αναλαμβάνει δράσεις και πρωτοβουλίες, πέραν των απαιτήσεων της νομοθεσίας 
αποδεικνύοντας στην πράξη τον περιβαλλοντικό της προσανατολισμό.

περιβάλλον
με το βλέμμα στη ζωή και τον άνθρωπο…
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Lignite long-lasting exploitation, resulted in a series of effects on the broader 
environment, such as: 

• Occupation of extensive areas of land for long periods of time. 
• Alteration of the soil’s morphology. 
• Disturbance of flora and fauna. 
• Relocation of settlements and parts of road and rail network. 
• Dust release due to the transport of waste materials and ash. 

For Mines Division, the treatment of the above mentioned, as well as the minimization 
of environmental disturbances to the broader area, has always been an issue of primary 
importance due to each ecological, social and financial dimensions. 

Within this framework, PPC has spent –and is still spending– huge amounts of 
money for environmental protection rehabilitation measures, for public utility and social 
compensation projects. 

In compliance with the European Union and national legislation, PPC systematically 
sees to the rehabilitation, at a rapid pace, of new lands and to the protection and upgrading 
of the environment. 

Specifically for land reclamation in areas affected by mines operation, the company 
has developed a series of initiatives and policies which mainly aim towards the development 
of a ground relief similar to the initial natural landscape, in order to achieve the maximum 
positive impact. This achieves an immediate restoration of the lands in which lignite 
exploitation and waste material deposition are completed. 

The main stages of these restorations include the following: 

•  Layering and leveling of the final surfaces, in order to fully cover topographical 
anomalies resulting from the way in which materials are deposited. 

•  Monitoring of slopes inclinations around the deposited areas in order to minimize 
potential displacements, corrosions and slips. 

•  Monitoring of the fertility of new areas created by the depositing of materials. 
•  Improvement of soil fertility by enriching the surface layer with additional organic 

material or chemical fertilizer in selected points. 
•  Planting activities in slopes, using forest plants selected on the basis of their 

adaptability to the ground and climate conditions in the area, in combination with 
poa plants which promote grass restoration, so that the areas of deposited material 
are limited and purified as soon as possible. 

•  Creation of soil for farming and cultivation purposes and donation of this soil to the 
inhabitants of the lignite mine areas. 

•  Creation of infrastructure to monitor and protect the new planted and farming areas, 
including the appropriate road network, permanent or semi-permanent irrigation 
network, fences, fire protection zones, water sourcing points, observatories, phone 
hotlines and information signs. 

To date 5,000 hectares have already been restored, over 2,700 of which have 
been reforested. Over 8 million trees have been planted. Approximately 2,000 hectares 
have been turned into farming areas and 200 have been turned into special use areas: 
recreational areas, a siviculture park, a small animal reserve, an open air theatre, an expo 
center, a pilot greenhouse with the use of teleheating. At the same time experimental 
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Η πολύχρονη εκμετάλλευση του λιγνίτη επέφερε μια σειρά επιπτώσεων στο ευρύτερο 
περιβάλλον, όπως:

• Δέσμευση μεγάλων εκτάσεων γης για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
• Αλλοίωση της μορφολογίας του εδάφους.
• Διατάραξη της χλωρίδας και της πανίδας. 
• Μετακινήσεις οικισμών, καθώς και οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων. 
• Έκλυση σκόνης από τις μεταφορές αγόνων υλικών και τέφρας.

Για τη Γενική Διεύθυνση Ορυχείων, η αντιμετώπιση των ανωτέρω, καθώς και η 
ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών οχλήσεων στην ευρύτερη περιοχή, αποτελούσε 
ανέκαθεν θέμα πρωταρχικής σημασίας δεδομένης της οικολογικής, κοινωνικής και 
οικονομικής διάστασής του. 

Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΕΗ διέθεσε - και διαθέτει - τεράστια κονδύλια για μέτρα 
προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος, έργα κοινής ωφέλειας και κοινωνικής 
ανταπόδοσης. 

Εναρμονισμένη με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, προχωρεί όλο και πιο 
συστηματικά και με επιταχυνόμενα βήματα στην ανάπλαση των νέων εδαφών και την 
προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος. 

Ειδικότερα, για την περιβαλλοντική αποκατάσταση των εκτάσεων που θίγονται από 
τη λειτουργία των Ορυχείων έχει αναπτυχθεί από την επιχείρηση μια σειρά δράσεων και 
πολιτικών με κύριο στόχο τη διαμόρφωση ανάγλυφου που να προσιδιάζει με το αρχικό 
φυσικό τοπίο, προκειμένου να επιτευχθεί το μέγιστο θετικό αποτέλεσμα. Έτσι, οι εκτάσεις  
όπου ολοκληρώνεται η εκμετάλλευση του λιγνίτη, καθώς και οι αποθέσεις άγονων υλικών, 
αποκαθίστανται άμεσα. 

Τα βασικά στάδια αυτών των αποκαταστάσεων περιλαμβάνουν: 
•  Διάστρωση και εξομάλυνση τελικών επιφανειών, ώστε να καλυφθούν πλήρως οι 

τοπογραφικές ανωμαλίες που προκύπτουν από τον τρόπο απόθεσης των υλικών.
•  Έλεγχο των κλίσεων των πρανών περιμετρικά των αποθέσεων, για την ελαχιστο-

ποίηση των πιθανών μετακινήσεων, διαβρώσεων και ολισθήσεων.
•  Έλεγχο της γονιμότητας των νέων επιφανειών που δημιουργούνται από τις αποθέσεις 

υλικών.
•  Βελτίωση της γονιμότητας των εδαφών με εμπλουτισμό του επιφανειακού στρώματος 

με πρόσθετη οργανική ύλη ή χημική λίπανση σε επιλεγμένες θέσεις.
•  Δενδροφύτευση πρανών με δασικά είδη, που επιλέγονται βάσει της προσαρμοστι-

κότητας στις εδαφολογικές και κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής, σε συνδυα-
σμό με ποώδη είδη που δημιουργούν αναχλόαση, ούτως ώστε, να επιτυγχάνεται 
άμεση συγκράτηση και εξυγίανση των αποθέσεων.

•  Δημιουργία εδαφών για αγροτική χρήση και καλλιέργεια και απόδοσή τους στους 
κατοίκους των περιοχών των Λιγνιτωρυχείων.

•  Δημιουργία υποδομών για την εποπτεία και προστασία των νέων δενδροφυτεμένων 
και αγροτικών περιοχών, που περιλαμβάνουν κατάλληλο οδικό δίκτυο, μόνιμο ή 
ημιμόνιμο αρδευτικό δίκτυο, περίφραξη, ζώνες πυροπροστασίας, σημεία υδρολη-
ψίας, παρατηρητήρια, τηλέφωνα άμεσης ειδοποίησης και ενημερωτικές πινακίδες.   

Μέχρι σήμερα έχουν αποκατασταθεί ήδη, 50.000 στρέμματα, εκ των οποίων πάνω από 
27.000 έχουν αναδασωθεί. Φυτεύτηκαν πάνω από 8 εκατομμύρια δένδρα. Περίπου 20.000 
στρέμματα έχουν διαμορφωθεί σε γεωργικές εκτάσεις και 2.000 στρέμματα σε χώρους 
ειδικών χρήσεων: χώροι αναψυχής, δασοπονικό πάρκο, καταφύγιο μικρών ζώων, υπαίθριο 
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cultivation programs are also implemented, related to farming and to the growth of fruit 
trees on new grounds. 

In addition to large-scale works pertaining to the creation of cultivable land and 
forestland, special interventions are also being carried out aiming at the optimum 
exploitation of the new lands. All restored areas already host ecosystems gathering the 
fauna of others that have been disturbed, while at the same time they are enriched with 
species released from animal husbandry facilities. The artificial lakes that have been 
created at all depositions gather fauna and flora species and are also enriched with fish 
species. 

Side benefits from lignite exploitation do not stop here. Ash produced by lignite 
combustion is used in the production of Greek cement to improve its quality, as well as in 
the stabilization of the slopes where waste material is deposited. For example, through 
the use of ash produced by the combustion of lignite in the Ptolemaida and Megalopolis 
Thermal power plan TPP, construction companies and scientists have created a special, 
high-resistance concrete which has been used in the construction of the Platanovrisi dam 
in Nestos. 

An even more important benefit of lignite combustion is the teleheating of the towns 
which are adjacent to the Lignite Centers. Specifically, for several years now, the towns 
of Ptolemaida, Kozani, Amynteon, Filota and Megalopolis are heated using hot water 
produced by the local Thermal power plan TPP. Usage of teleheating is an innovative 
project with ecological dimensions, due to the reduction of fumes emitted by central 
heating, while there are significant financial benefits for the area’s population as well as 
for the national economy. 

The establishment of a local development fund should also be mentioned; the fund, 
offered every year to the prefectures of Kozani, Florina and Arcadia, reaches approximately 
25 million euro annually and is meant for the implementation of developmental projects 
and environmental interventions. 

Beyond the contractual land reclamation in the Lignite Centers of West Macedonia 
and Megalopolis, «alternative» restoration techniques have also been employed: 

In the West Macedonia Lignite Center, in the area of the depleted Main Field mine, 
the following have been constructed: 

•  An Expo Center, visited by more than 5,000 people from Greece and abroad every 
year. 

•  An artificial wet-land, adjacent to the Kozani-Ptolemaida national road, which 
evolves into a major ecosystem and, with the cooperation of university bodies, is 
expected to be used as an environmental education reserve. 

•  An open air theater constructed from old materials that were removed from the 
mines. 

•  A siviculture park, in the external deposition of the Main Field, where a model forest 
park was created with all the different tree species flourishing in Northern Greece. 

•  A pilot greenhouse for hydroponic cultivations with the use of teleheating in 
cooperation with the National Agricultural Research Foundation (N.AG.RE.F) and 
the Technological Educational Institute (TEI) of Florina.
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θέατρο, εκθεσιακό κέντρο, πιλοτικό θερμοκήπιο με χρήση τηλεθέρμανσης. Παράλληλα 
υλοποιούνται προγράμματα πειραματικών καλλιεργειών, που αφορούν γεωργικές 
καλλιέργειες και ανάπτυξη οπωροφόρων δένδρων σε νέα εδάφη.

Εκτός από τα έργα μεγάλης κλίμακας, τα οποία αφορούν τη δημιουργία καλλιεργήσιμων 
και δασικών εκτάσεων, υλοποιείται επίσης πλήθος ειδικών παρεμβάσεων που έχουν στόχο 
τη βέλτιστη αξιοποίηση των νέων εδαφών. Ήδη, στις αποκατεστημένες εκτάσεις αποθέσεων 
έχουν αναπτυχθεί οικοσυστήματα τα οποία συγκεντρώνουν την πανίδα άλλων που έχουν 
διαταραχθεί, ενώ αυτά εμπλουτίζονται και με τις απελευθερώσεις ειδών από εκτροφεία. Οι 
δε τεχνητές λίμνες, που έχουν δημιουργηθεί στις αποθέσεις συγκεντρώνουν είδη πανίδας 
και χλωρίδας που εμπλουτίζονται και με είδη ψαριών.

Οι παράπλευρες ωφέλειες από την αξιοποίηση του λιγνίτη δε σταματούν εδώ. Η 
παραγόμενη τέφρα από την καύση του λιγνίτη χρησιμοποιείται τόσο στην παραγωγή των 
ελληνικών τσιμέντων για να βελτιώσει την ποιότητά τους, όσο και στη σταθεροποίηση των 
πρανών των αποθέσεων αγόνων. Για παράδειγμα, αξιοποιώντας την τέφρα που παράγεται 
από την καύση του λιγνίτη στους Ατμοηλεκτρικούς Σταθμούς (ΑΗΣ) της Πτολεμαΐδας και της 
Μεγαλόπολης, κατασκευαστές και επιστήμονες δημιούργησαν ένα υψηλής αντοχής ειδικό 
σκυρόδεμα με το οποίο κατασκεύασαν το φράγμα της Πλατανόβρυσης στο Νέστο.

Ακόμη, σημαντικότερη όμως ωφέλεια από την καύση του λιγνίτη, αποτελεί η 
τηλεθέρμανση των παρακείμενων στα Λιγνιτικά Κέντρα πόλεων. Συγκεκριμένα, εδώ και 
αρκετά χρόνια, η θέρμανση των πόλεων Πτολεμαΐδας, Κοζάνης, Αμυνταίου, Φιλώτα και 
Μεγαλόπολης εξασφαλίζεται με ζεστό νερό, το οποίο παράγεται από τους Ατμοηλεκτρικούς 
Σταθμούς της περιοχής. Η χρήση της τηλεθέρμανσης αποτελεί πρωτοποριακό έργο με 
οικολογικές διαστάσεις, λόγω της μείωσης των καυσαερίων από τις κεντρικές θερμάνσεις 
των κατοικιών, ενώ ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα οικονομικά οφέλη για τους κατοίκους της 
περιοχής αλλά και την εθνική μας οικονομία.

Θα πρέπει, τέλος, να αναφερθεί η καθιέρωση του τοπικού πόρου ανάπτυξης που 
παρέχεται κάθε χρόνο στους Νομούς Κοζάνης, Φλώρινας και Αρκαδίας και ο οποίος 
ανέρχεται στο ύψος των 25 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως περίπου, προκειμένου να 
πραγματοποιηθούν αναπτυξιακά έργα και περιβαλλοντικές επεμβάσεις. 

Πέρα από τη συμβατική αποκατάσταση των εδαφών στα Λιγνιτικά Κέντρα 
Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης έχουν εφαρμοστεί και τεχνικές “εναλλακτικής” 
αποκατάστασης όπως:

Στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή του εξαντλημένου Ορυχείου 
Κύριου Πεδίου, έχουν κατασκευαστεί:

•  Εκθεσιακό Κέντρο, το οποίο επισκέπτονται κάθε χρόνο πάνω από 5.000 άτομα από 
την Ελλάδα και το εξωτερικό. 

• Τεχνητός υδροβιότοπος δίπλα στην εθνική οδό Κοζάνης-Πτολεμαΐδας, που 
εξελίσσεται σε σημαντικό οικοσύστημα και με τη συνεργασία πανεπιστημιακών 
φορέων, αναμένεται να χρησιμοποιηθεί και ως πάρκο περιβαλλοντικής αγωγής.

•  Υπαίθριο θέατρο, στο οποίο χρησιμοποιήθηκαν παλαιά υλικά που συλλέχθηκαν από 
τα Ορυχεία.

•  Δασοπονικό πάρκο, στην εξωτερική απόθεση του Ορυχείου Κύριου Πεδίου, όπου 
δημιουργήθηκε πρότυπο δασικό πάρκο με όλα τα είδη δένδρων που ευδοκιμούν στη 
Βόρεια Ελλάδα. 

•  Πιλοτικό θερμοκήπιο υδροπονικής καλλιέργειας με χρήση τηλεθέρμανσης σε 
συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας και το ΤΕΙ Φλώρινας.
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Respectively, in the reclamated areas of the Megalopolis Lignite Center the following 
projects have been constructed: 

•  A recreational park (including a grove, a playground and playing fields) where 
various events are held in cooperation with the Municipality of Megalopolis. 

•  Artificial wetlands by creating artificial lakes, some of which have been enriched 
with fish. 

•  A motocross track, which annually hosts two Greek championship races and has 
also hosted international races of the World and European Championships.  The 
track has been qualified as a model track by major international bodies of this 
sport and has become widely known through the television coverage of the races. 

•  A runway, the favourite place where local fans of airplane modeling meet and 
practice. 

•  A breeding farm for small birds and animals, which are released afterwards 
by students of local schools. These premises are visited by tens of educational 
institutes and clubs every year. 

Finally, in the area of the Aliveri lignite mine there is a model museum which depicts 
the history of the first underground lignite mine in Greece. Its successful operation led the 
way for the exploitation of the other lignite deposits in the country. 

In conclusion, in the important area of environmental protection and ground 
restoration, PPC SA Mines Division acts continuously and systematically towards 
prevention, intervention and monitoring using specialized studies, application projects, as 
well as actions and programs for educating and sensitizing its executives and employees, 
ultimately leading to an important improvement of its environmental performance.
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Αντίστοιχα στις αποκατεστημένες περιοχές του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης 
έχουν κατασκευαστεί:

•  Πάρκο αναψυχής (άλσος, παιδική χαρά, γήπεδα), όπου πραγματοποιούνται διάφορες 
εκδηλώσεις σε συνεργασία και με το Δήμο Μεγαλόπολης.

•  Τεχνητοί υδροβιότοποι με τη διαμόρφωση τεχνητών λιμνών, από τις οποίες μερικές 
έχουν εμπλουτισθεί με ψάρια.

•  Πίστα moto cross, στην οποία πραγματοποιούνται δύο αγώνες πανελλήνιου  
πρωταθλήματος κάθε χρόνο, και έχει φιλοξενήσει αγώνες παγκόσμιου και 
πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Η πίστα έχει χαρακτηριστεί από διεθνούς κύρους 
παράγοντες του αθλήματος ως πρότυπη και έχει γίνει ευρέως γνωστή από την 
τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων.

•  Αεροδιάδρομος, που αποτελεί αγαπημένο χώρο συνάντησης και άσκησης των 
αερομοντελιστών των γύρω περιοχών.

•  Εκτροφείο μικρών πτηνών και ζώων, τα οποία όταν μεγαλώσουν απελευθερώνονται 
από μαθητές σχολείων της περιοχής. Τις εγκαταστάσεις αυτές επισκέπτονται κάθε 
χρόνο δεκάδες εκπαιδευτικά ιδρύματα και σύλλογοι.

Τέλος, στο χώρο του Λιγνιτωρυχείου Αλιβερίου, λειτουργεί πρότυπο μουσείο, στο 
οποίο εκτίθεται ανάγλυφα η ιστορία του πρώτου υπόγειου Λιγνιτωρυχείου  στην Ελλάδα. 
Η επιτυχής λειτουργία του άνοιξε το δρόμο για την αξιοποίηση και των άλλων λιγνιτικών 
κοιτασμάτων στη Χώρα μας.

Συμπερασματικά, στο σημαντικό τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και της 
αποκατάστασης εδαφών, η Γενική Διεύθυνση Ορυχείων, της ΔΕΗ, βρίσκεται σε τροχιά 
συνεχούς και συστηματικής πρόληψης, παρέμβασης και παρακολούθησης με εξειδικευμένες 
μελέτες, έργα εφαρμογής, δράσης και προγράμματα εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης 
των στελεχών και του προσωπικού της, που οδηγούν σε σημαντική βελτίωση της 
περιβαλλοντικής της επίδοσης.   
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Δρόμος περιπάτου στο πάρκο αναψυχής Πτολεμαϊδας. Promenade in Ptolemaida recreational park. 
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περιβάλλονμε το βλέμμα στη ζωή και τον άνθρωπο…
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Περίπτερο αναψυχής στην Πτολεμαΐδα. Recreational kiosk in Ptolemaida. 

Αποκατεστημένο πεδίο εξόρυξης στην Πτολεμαΐδα, 
με φόντο τον Ατμοηλεκτρικό Σταθμό Καρδιάς.

Restored excavation field in Ptolemaida 
with the Kardia Steam Electric Station in the background. 
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Δενδροφύτευση από υπαλλήλους της ΔΕΗ. Tree planting by PPC employees. 

περιβάλλον



140

Αυλή περιπτέρου αναψυχής στην Πτολεμαΐδα. Yard of a recreational kiosk in Ptolemaida.  
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Αποκατεστημένες εκτάσεις στην Πτολεμαΐδα. Restored areas in Ptolemaida.  

περιβάλλονμε το βλέμμα στη ζωή και τον άνθρωπο…
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Υδροβιότοπος στο πάρκο της Πτολεμαΐδας. Wet-land in Ptolemaida park. 

Το πάρκο της Πτολεμαΐδας με το Εκθεσιακό Κέντρο. Ptolemaida park and Expo Center. 
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Πιλοτικό θερμοκήπιο στην Πτολεμαΐδα. Pilot greenhouse in Ptolemaida.  

περιβάλλον
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Αποκατεστημένο πεδίο εξόρυξης στην Πτολεμαΐδα. Restored excavation field in Ptolemaida. 

Αγροτικός δρόμος μέσα στο πάρκο της Πτολεμαΐδας. Rural road in Ptolemaida park. 
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Λίμνη μέσα στο πάρκο της Πτολεμαΐδας. Lake in Ptolemaida park. 

περιβάλλονμε το βλέμμα στη ζωή και τον άνθρωπο…
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Οργανωμένη δενδροφύτευση στην Πτολεμαϊδα.  Organized tree planting in Ptolemaida.  Οργανωμένη δενδροφύτευση στην Πτολεμαϊδα.  Organized tree planting in Ptolemaida.  
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περιβάλλονμε το βλέμμα στη ζωή και τον άνθρωπο…
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Τα αποτελέσματα της αποκατάστασης 
στη Μεγαλόπολη δίνουν στη φύση νέα πνοή.

The results of restoration in Megalopolis 
give a new breath of life to nature. 
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με το βλέμμα στη ζωή και τον άνθρωπο…
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Αποκατεστημένες εκτάσεις στα Ορυχεία της Μεγαλόπολης. Restored areas in the mines of Megalopolis.  

Αποκατάσταση σε εξέλιξη στη Μεγαλόπολη. Restoration in progress in Megalopolis.  
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Αποκατεστημένο πεδίο εξόρυξης στη Μεγαλόπολη. Restored excavation field in Megalopolis. 

περιβάλλον
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Απελευθέρωση φασιανών στην περιοχή που αποκαταστάθηκε 
από τη ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη.

Releasing pheasants in an area restored 
by the PPC in Megalopolis. 

Στρουθοκάμηλος στο οικολογικό πάρκο της Μεγαλόπολης. An ostrich in the Megalopolis ecological park.  
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περιβάλλονμε το βλέμμα στη ζωή και τον άνθρωπο…

Ιερός Ναός Αγίας Βαρβάρας στο πάρκο της Μεγαλόπολης. Holy Church of St. Barbara in the Megalopolis park. 

Εγκαταστάσεις και κατοικίες εργαζομένων 
σε αποκατεστημένο χώρο στη Μεγαλόπολη.

Facilities and employee residences 
in a restored area in Megalopolis. 



154



155

Διοργάνωση αγώνων Motocross στην αγωνιστική πίστα 
της Μεγαλόπολης η οποία κατασκευάστηκε από τη ΔΕΗ 

σε χώρο του Λιγνιτωρυχείου.

Hosting motocross races on the Megalopolis 
race track which was constructed by the PPC 
in an area of the lignite mine. 

περιβάλλονμε το βλέμμα στη ζωή και τον άνθρωπο…
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Με την συνεχή φροντίδα των ανθρώπων της ΔΕΗ 
η φύση ξαναγεννιέται μέσα στο εξαντλημένο 

πεδίο εξόρυξης στη Μεγαλόπολη.

Under constant care by the PPC people, 
nature is being reborn in the depleted 
excavation field in Megalopolis. 

Με την συνεχή φροντίδα των ανθρώπων της ΔΕΗ 
η φύση ξαναγεννιέται μέσα στο εξαντλημένο 

πεδίο εξόρυξης στη Μεγαλόπολη.

Under constant care by the PPC people, 
nature is being reborn in the depleted 
excavation field in Megalopolis. 
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με το βλέμμα στη ζωή και τον άνθρωπο…
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Υδροβιότοπος που αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς 
στο πάρκο της Μεγαλόπολης.

A rapidly growing wet-land 
in the Megalopolis park. 

Υδροβιότοπος που αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς 
στο πάρκο της Μεγαλόπολης.

A rapidly growing wet-land 
in the Megalopolis park. 
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περιβάλλονμε το βλέμμα στη ζωή και τον άνθρωπο…
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μνήμες και εικόνες από λιγνίτη
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