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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Αντικείµενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση του προβλήµατος που 

παρουσιάζεται στην εξόρυξη των λιγνιτικών κοιτασµάτων όταν αυτά βρίσκονται κάτω 

από τον υδροφόρο ορίζοντα. Η εισροή των επιφανειακών αλλά κυρίως υπόγειων νερών 

στους χώρους της εκµετάλλευσης έχουν ως αποτέλεσµα την  αντιοικονοµική ή 

απαγορευτική εκµετάλλευση και την δηµιουργία δυσκολιών στις εργασίες εξόρυξης. 

Μερικά από τα προβλήµατα που πιθανόν θα προκύψουν είναι οι πληµµύρες στις ανοικτές 

εκσκαφές, αστάθεια των πρανών και της απόθεσης των άγονων υλικών, µειωµένη 

παραγωγή κλπ. Για το λόγο αυτό απαιτείται η συστηµατική αποστράγγιση για την 

προστασία των ορυχείων. Για την αποτελεσµατική προστασία του ορυχείου από τα 

υπόγεια νερά οι υδροφορίες των στρωµάτων πάνω από το λιγνίτη (υπερκείµενα) θα 

πρέπει  να αποστραγγιστούν τελείως µέσα στα όρια της επέκτασης της εκµετάλλευσης. 

Οι µέθοδοι της αποστράγγισης είναι πολλοί αλλά η κύρια µέθοδος είναι η όρυξη 

υδρογεωτρήσεων µε προπορεία πολλών µηνών ή ετών πριν από την εξόρυξη. 

Επειδή το νερό θεωρείται µοναδικό και αναντικατάστατο αγαθό, χωρίς να είναι 

απεριόριστο θα πρέπει να διαχειρίζεται αειφορικά µε εξοικονόµηση και αποτελεσµατική 

αξιοποίηση. Η ζήτηση των υδατικών πόρων αυξάνεται σε συνδυασµό µε την αύξηση του 

πληθυσµού και καθώς το 1990 η συνολική κατανάλωση ήταν 770 km3 και το 2025 

προβλέπεται να φτάσει τα 5000 km3 . Η ρύπανση των υδάτων από τη γεωργία, τη 

βιοµηχανία και άλλες ανθρωπογενείς δραστηριότητες µειώνουν ακόµη περισσότερο τα 

νερά που µπορούν να αξιοποιηθούν σωστά. 

 Από την αποστράγγιση των ορυχείων δηµιουργούνται επιπτώσεις στο υδατικό 

περιβάλλον. Επηρεάζεται η ύδρευση και άρδευση καλλιεργήσιµων εκτάσεων, προκύπτει 

µείωση της έκτασης ή και αποξήρανση λιµνών και ποταµών, εκδηλώνονται καθιζήσεις 

του εδάφους, ρύπανση των υπόγειων νερών από τα υποβαθµισµένα ύδατα των ορυχείων 

καθώς και των επιφανειακών νερών που προέρχονται από την απόρριψη των 

αντλιοστασίων. Όλο αυτό το σύστηµα χρειάζεται µια καλή διαχείριση ώστε να 

αποφευχθούν  ή να µετριασθούν οι παραπάνω πιθανές συνέπειες. 

Για να µειωθούν οι συνέπειες της πτώσης της στάθµης των υπόγειων υδάτων έξω από τα 

όρια του πεδίου εκµετάλλευσης, η ∆.Ε.Η πραγµατοποιεί µια προσπάθεια για την 

ορθολογική διαχείριση του νερού που αντλείται για την προστασία των ορυχείων. Τα 

κυριότερα µέτρα που λαµβάνονται είναι: η άντληση των υπόγειων νερών πριν αυτά 



∆ιαχείριση υδατικών πόρων στα ορυχεία                                                       Κάππας Θ. Α. 
 

 2 

εισέλθουν στο χώρο εκσκαφής, η διάθεση των αντλούµενων νερών για την κάλυψη 

αρδευτικών ή υδρευτικών αναγκών, η διοχέτευση των νερών που αντλούνται σε τάφρους 

και γεωτρήσεις για τον εµπλουτισµό των υπόγειων νερών και η διοχέτευση των νερών 

που προέρχονται από την αποστράγγιση στα ποτάµια και λίµνες της περιοχής για τη 

διατήρηση της υδατικής ισορροπίας. 

Όσο αναφορά την νοµοθεσία για τους υδατικούς πόρους  και τη προστασία τους η 

οδηγία 2000/60/ΕΚ θεωρείται το πιο σηµαντικό κοµµάτι του ευρωπαϊκού θεσµικού 

πλαισίου ακόµα και για την διαχείριση τους. Για την ελληνική εξορυκτική βιοµηχανία 

τέσσερις ( 4 ) νόµοι είναι οι πιο σηµαντικοί: ο κανονισµός των µεταλλευτικών και 

λατοµικών εργασιών ( Κ.Μ.Λ.Ε ), ο νόµος 998/1979, ο νόµος 1650/1980, και το 

διυπουργικό διάταγµα 69269/5387/1996. Η εφαρµογή της οδηγίας πλαίσιο (2000/60/ΕΚ) 

στη χώρα µας ξεκίνησε αρνητικά, κυρίως λόγω σηµαντικών παραλείψεων του νόµου που 

εναρµονίζει την ελληνική µε την κοινοτική νοµοθεσία. Άρα η επίτευξη της καλής 

κατάστασης των υδάτων είναι αµφίβολο αν θα επιτευχθεί έως το 2015, όπως 

προβλέπεται καθώς οι σχετικές δράσεις προχωρούν µε βραδείς ρυθµούς. 

Τέλος γίνεται λεπτοµερής αναφορά στα ορυχεία της Μεγαλόπολης και της Πτολεµαΐδας 

– Αµυνταίου και στα µέτρα που λαµβάνονται για την ορθολογική διαχείριση του νερού 

που αντλείται για την προστασία των ορυχείων. Επίσης γίνεται αναφορά στο κλειστό 

ορυχείο του Αλιβερίου, το οποίο µε την εντατική και συνεχή άντληση των παλαιών 

έργων εξόρυξης και µε την αποµάκρυνση του νερού από τα κενά  µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί µε ασφάλεια για τουριστική εκµετάλλευση.  
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ABSTRACT 

 
The subject of this thesis is to investigate the problem presented in the mining of lignite 

deposits when they are below the water table. The inflow of surface water but mainly of 

the groundwater in the mine works, results difficulties and possibly closure of mining 

operations. Some of the problems that will arise are flooding in open excavations, slope 

instability of the mine or the waste dump of materials. For this reason it is necessary a 

systematic drainage to protect the mine. To effectively protect the mine of groundwater 

aquifers overburden should be drained completely within the boundaries of the expansion 

of the farm. The methods of dewatering are many but the main method is dug wells with 

a head several months or years before mining. Because water is considered unique and 

irreplaceable without unlimited should be managed sustainably by saving and efficient 

recovery. Combined with population growth and increasing demand for water resources 

in 1990 the total consumption was 770 km3 and 2025 is projected to reach 5000 km3 

Water pollution from agriculture, industry and other human activities reduce even more 

water that can be properly exploited. 

The drainage of mines generates various consequences in aqueous environment. These 

effects are the water supply and irrigation farmland, reducing the extent and possibly 

even drying lakes and rivers, the subsidence of soil, groundwater pollution from mining 

degraded waters and surface waters from the discharge of pumping. The entire system 

needs a good management to avoid all these consequences.  

To reduce the effects of falling groundwater levels outside the limits of the field 

operations, DEI made a bid for the rational management of water pumped for the 

protection of the mines. The main measures taken are: the abstraction of groundwater 

before they  enter the site excavation, disposal of pumped water to meet irrigation or 

water supply needs, channelling the waters collected in trenches and drillings for 

maintaining water balance and channelling the water from draining into the rivers and 

lakes of the region. 
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As reference the legislation on water resources and their protection Directive 2000/60/EC 

is considered the most important part of the European institutional framework even for 

management. For the Greek mining industry four (4) laws are the most important: the 

regulation of mining and quarry operations (K.M.L.E), Act 998/1979, Law 1650/1980, 

and the inter-ministerial decree 69269 / 5387/1996. The implementation of the 

Framework Directive (2000/60/EC) in our country started mostly negative due to 

significant omissions of law harmonises the Greek and EU legislation. So to achieve 

good water status is doubtful achieved until 2015 and the related operations are 

proceeding slowly. 

Finally, a description of the measures taken in the mines of Megalopolis and Ptolemais – 

Amyndeo to reduce the effects of falling groundwater levels, is given. 

Also refer to the closed mine Aliveriou, in which the water coming from the intensive 

and continuous pumping from the voids of the mine, can be safely used for tourist 

development. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
Στην παρούσα πτυχιακή εργασία εξετάζεται κατά κύριο λόγο η εκµετάλλευση του 

λιγνίτη σε συνδυασµό µε την παρουσία των υπόγειων κυρίως νερών. Για το λόγο αυτό 

περιγράφονται οι τρόποι µε τους οποίους αποµακρύνεται το νερό από το χώρο της 

εκµετάλλευσης πριν τη διαδικασία της εξόρυξης του λιγνίτη και η σωστή διαχείριση των 

αντλούµενων υδατικών πόρων. Για την καλύτερη αξιοποίηση των υδάτων απαιτείται ένα 

σχέδιο ορθολογικής διαχείρισης, ώστε το αντλούµενο νερό να αξιοποιείται αειφορικά, να 

χρησιµοποιείται για την λειτουργία του ορυχείου και για τις ανάγκες ( ύδρευση – 

άρδευση ) των γειτονικών χωριών – πόλεων. Τέλος γίνεται µια αναφορά στην νοµοθεσία 

για την προστασία των υδατικών πόρων και τη µεταλλευτική νοµοθεσία σε Ευρώπη και 

Ελλάδα.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
                                        
Από την νεολιθική εποχή η προστασία  των µεταλλείων από τα επιφανειακά  και υπόγεια 

νερά   ήταν ένα κυρίαρχο πρόβληµα για τους εργαζόµενους εκεί και τα µεταλλεία  

έκλειναν όταν δεν υπήρχε κατάλληλη µέθοδος για την αποστράγγισή τους (Shepherd R., 

1993). 

 Σήµερα οι τεχνικές αποστράγγισης για τα επιφανειακά και τα υπόγεια ορυχεία 

χρησιµοποιούνται ευρύτατα, ακόµα και τα µεταλλεία που έχουν βάθος χιλιάδων µέτρων 

µπορούν να αποστραγγιστούν αποτελεσµατικά ( Wolkerdorfer Ch., 2008). 

 Η εντατική χρήση µεταλλευµάτων και ορυκτών τους δυο τελευταίους αιώνες έχει 

οδηγήσει στην διαρκώς αυξανόµενη ανάγκη για εξόρυξη και παραγωγή µεγάλων 

ποσοτήτων µεταλλευµάτων, ορυκτών στερεών καυσίµων, πετρελαίου, δοµικών υλικών 

και πολύτιµων λίθων. Αυτό έχει σαν συνέπεια την σταδιακή εξάντληση των 

κοιτασµάτων που βρισκόντουσαν σε µικρότερο βάθος και αντιµετώπιζαν σε γενικές 

γραµµές µικρότερα προβλήµατα. Κατά συνέπεια απαιτείται τις τελευταίες δεκαετίες σε 

διεθνές επίπεδο η εκµετάλλευση των µεταλλείων και ορυχείων να προχωρήσει σε 

µεγαλύτερα βάθη που φθάνουν τα 1000m και σε δυσκολότερα κοιτάσµατα από πλευράς 

γεωτεχνικών, υδρογεωλογικών, κλιµατολογικών και µορφολογικών συνθηκών. 

Ανάλογα προβλήµατα αντιµετωπίζονται στην χώρα µας κυρίως στα ορυχεία λιγνίτη που 

αποτελούν την σηµαντικότερη ίσως µεταλλευτική δραστηριότητα στην Ελλάδα.  

Ο λιγνίτης αποτελεί για τη χώρα µας µια µεγάλη, βέβαιη και οικονοµικά ανταγωνιστική 

πηγή ενέργειας και η συµβολή του είναι καθοριστική στην κάλυψη των ενεργειακών 

αναγκών της. Στη σηµερινή εποχή η ∆.Ε.Η εξορύσσει περίπου 58x106 tn λιγνίτη τον 

χρόνο. Η εξάντληση όµως µε την πάροδο του χρόνου των ευνοϊκότερων κοιτασµάτων 

οδηγεί στην εκµετάλλευση δυσµενέστερων από άποψη σχέσεως και συνθηκών 

εκµετάλλευσης λιγνιτικών κοιτασµάτων. 

    Η διαρκώς µεγαλύτερη ανάπτυξη σε έκταση και βάθος των υπαίθριων λιγνιτικών  

εκµεταλλεύσεων της ∆.Ε.Η έχει ως συνέπεια την αντιµετώπιση συνεχώς αυξανόµενων 

προβληµάτων. Τα προβλήµατα που παρουσιάζονται έχουν να κάνουν µε την ύπαρξη 

σηµαντικών υδροφόρων οριζόντων στους γεωλογικούς σχηµατισµούς, που αποκόπτονται 

κατά την πρόοδο της εκµετάλλευσης. 

     Για την αντιµετώπιση των υπόγειων νερών  και των προβληµάτων που δηµιουργεί η 

υπαρξή  τους στην εκµετάλλευση του λιγνίτη η ∆.Ε.Η έχει αναπτύξει µια µεθοδολογία 
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σύµφωνη µε τις   αρχές τής ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων, που 

αποβλέπει: 

  • Στην αποστράγγιση των υπερκείµενων του λιγνίτη  στρωµάτων, δηλαδή 

αποστραγγίζονται τα γεωλογικά στρώµατα που βρίσκονται άνω του λιγνιτικού  

κοιτάσµατος ώστε η εκµετάλλευση να γίνει χωρίς πρόβληµα. 

  • Στον υποβιβασµό της στάθµης των υποκείµενων, δηλαδή γίνεται άντληση του 

υπόγειου νερού το οποίο βρίσκεται σε γεωλογικούς σχηµατισµούς κάτω από το 

στρώµα του λιγνιτικού κοιτάσµατος. 

  •  Στην άντληση των νερών πριν αυτά εισέλθουν στο χώρο της εκσκαφής. Θα 

πρέπει να αντληθεί το νερό πριν από τη εκσκαφή  ώστε να αποφύγουµε την 

εισχώρηση      νερών στην περιοχή της εξόρυξης του λιγνίτη και την ανάµιξή  τους µε 

ρύπους.  

 Η άντληση τεράστιων ποσοτήτων νερού από τους υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες και 

η πτώση της στάθµης που επιτυγχάνεται στην περιοχή των ορυχείων έχει επιπτώσεις στο 

υδατικό καθεστώς της ευρύτερης περιοχής.                                              

Για το λόγο αυτό απαιτείται ένα σχέδιο ορθολογικής διαχείρισης των τεραστίων 

ποσοτήτων νερού που αντλούνται για την προστασία των ορυχείων. Στόχος αυτού του 

σχεδίου διαχείρισης είναι η αξιοποίηση των νερών που αντλούνται και ο περιορισµός 

των επιπτώσεων από τις µεγάλες αντλήσεις στο υδατικό περιβάλλον. Αυτό µπορεί να 

γίνει µε την λήψη ειδικών µέτρων αποκατάστασης της υδατικής ισορροπίας, διάθεση των 

αντλούµενων   ποσοτήτων  νερού για την κάλυψη των αρδευτικών και υδρευτικών 

αναγκών των ευρύτερων περιοχών γύρω από το λιγνιτωρυχείο. Επίσης το αντλούµενο 

νερό χρησιµοποιείται και για τις ανάγκες του ορυχείου όπως το πλύσιµο  µηχανηµάτων, 

πότισµα δια βροχής  για την αντιµετώπιση τής σκόνης, καθαρισµό των σκαπτικών  

µηχανηµάτων, στους ατµοηλεκτρικούς σταθµούς ( Α.Η.Σ ) της ∆.Ε.Η για την ψύξη των 

ατµοηλεκτρικών µονάδων κ.α. Ακόµα το αντλούµενο νερό διοχετεύεται στα ποτάµια και 

τις λίµνες και έτσι διατηρεί την οικολογική ισορροπία στους υδατικούς πόρους  στην 

εκάστοτε περιοχή. 
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                                ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

              ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
 
 
1.1. Παρουσίαση του προβλήµατος των νερών στα ορυχεία, το 

οποίο επιβάλει  την αποστράγγιση των ορυχείων. 

 
 
Όπως είναι γνωστό στις ανοικτές µεταλλευτικές εκµεταλλεύσεις εκτός από την εισροή 

εντός αυτών των ατµοσφαιρικών κατακρηµνισµάτων και πιθανώς µέρους των 

επιφανειακών απορροών των γύρω περιοχών, συχνά αντιµετωπίζονται σοβαρά 

προβλήµατα και από τα υπόγεια νερά που µπορούν να καταστήσουν ακόµη και 

απαγορευτική την εκµετάλλευση του ορυκτού πόρου λόγω τεχνικών και οικονοµικών 

προβληµάτων ( ∆. ∆ηµητρακόπουλος, Ι. Κουµαντάκης, Ζ. Ηλιάδης, 1996 ).    

Από τη στιγµή που τµήµατα µεγάλων επιφανειακών µεταλλείων βρίσκονται  κάτω από 

τον υδροφόρο ορίζοντα, µετά την εκσκαφή και την δηµιουργία του ορυχείου το νερό 

εισέρχεται προς την ανοιχτή εκσκαφή µέσω των πρανών (Σχ.1.1). Ενώ το ορυχείο 

λειτουργεί, το νερό είτε εισέρχεται σε αυτό µέσω των πρανών, είτε αντλείται µε 

υδρογεωτρήσεις που κατασκευάζονται γύρω από το ορυχείο . Η ανοικτή εκσκαφή γίνεται 

έτσι ένα µεγάλων διαστάσεων όρυγµα άντλησης εξ’ αιτίας της οποίας, δηµιουργείται µια 

πιεζοµετρική επιφάνεια που κλίνει προς το ορυχείο και διατηρεί τη ροή του υπόγειου 

νερού προς αυτό. Το κωνικό σχήµα της πιεζοµετρικής επιφάνειας γύρω από το ορυχείο 

είναι γνωστό ως "κώνος ταπείνωσης" ή "κώνος επιρροής". Όταν το ορυχείο 

εγκαταλειφθεί και σταµατήσουν οι αντλήσεις, η εκσκαφή θα πληρωθεί από το υπόγειο 

νερό και θα αποκατασταθεί πάλι ένα επίπεδο ισορροπίας του νερού.  
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Σχήµα 1.1: Σχηµατικό διάγραµµα εκµετάλλευσης και αποστράγγισης ορυχείου.  

∆ιακρίνονται  η πορεία  εκµετάλλευσης, οι βαθµίδες εκσκαφής και απόθεσης και οι 

γεωτρήσεις αποστράγγισης ( Πηγή : ∆.Ε.Η./ Τ.Υ.Μ. ) 

 

Λόγω των εισροών των επιφανειακών και υπόγειων νερών µέσα στους χώρους της 

εκµετάλλευσης παρουσιάζονται αρνητικά φαινόµενα τόσο στις επιφανειακές όσο και 

στις υπόγειες µεταλλευτικές εργασίες, φαινόµενα που µπορούν να καταστήσουν ακόµη 

και απαγορευτική την εκµετάλλευση του ορυκτού πόρου λόγω τεχνικών και οικονοµικών 

προβληµάτων.  

Η ύπαρξη υπόγειων νερών µπορεί να δηµιουργεί δυσκολίες  στις µεταλλευτικές 

δραστηριότητες σε συγκεκριµένες περιοχές, µε πληµµύρες π.χ. στις ανοικτές εκσκαφές, 

προβλήµατα  ευστάθειας των πρανών της εκσκαφής και της απόθεσης των  άγονων 

υλικών. Πρωταρχικός εποµένως στόχος της εφαρµογής της επιστήµης της 

υδρογεωλογίας στις ανοικτές εκσκαφές, είναι να βοηθήσει στην αναζήτηση της 

τεχνικοοικονοµικά βέλτιστης λύσης για την σωστή εκµετάλλευση και ασφάλεια του 

µεταλλείου αφαιρώντας στο µέγιστο δυνατό βαθµό τις αρνητικές επιδράσεις από την 

ύπαρξη  επιφανειακών και υπόγειων νερών στις µεταλλευτικές δραστηριότητες. 
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Στη συνέχεια παρατίθενται επιγραµµατικά οι επιδράσεις του υπόγειου νερού σε κάθε µια 

από τις λειτουργίες και στάδια  της επιφανειακής µεταλλευτικής δραστηριότητας ( 

Λουλούδης  Γ., 1989 ). 

 

Γεωτεχνική ασφάλεια 

Ο όρος αυτός ερµηνεύεται ως εξασφάλιση της ευστάθειας των πρανών της ανοικτής 

εκσκαφής, τόσο των πλευρικών όσο και του µετώπου, εξασφάλιση της ευστάθειας των 

πρανών των αποθέσεων των στείρων, προστασία της εκσκαφής από εισροές νερού και 

πληµµύρες, εξασφάλιση της φέρουσας ικανότητας των δαπέδων εκµετάλλευσης και 

διάνοιξης κ.λ.π. 

Το υπόγειο νερό έχει καθαρά αρνητική επίδραση όσον αφορά την γεωτεχνική 

ασφάλεια. 

• Η ύπαρξη  υπόγειων  νερών  επιδεινώνει  την αστάθεια των πρανών καθόσον 

αυξάνει τις κινητήριες δυνάµεις, εις βάρος των σταθεροποιητικών δυνάµεων. 

• Επίσης προκαλεί αύξηση των δυνάµεων ροής κατά τη φυσική αποστράγγιση του 

µέσα στην εκσκαφή. 

Συνεπώς, για µια δοθείσα και προκαθορισµένη για διάφορους λόγους γωνία κλίσης του 

πρανούς, ένα αποστραγγισθέν  πρανές είναι περισσότερο ευσταθές από ένα κορεσµένο 

µε νερό. 

•  Εξ αιτίας του υπόγειου νερού είναι δυνατόν επίσης να προκληθεί ανύψωση και 

διάρρηξη του δαπέδου λόγω υδροστατικής πίεσης υποκείµενου υδροφόρου 

ορίζοντα ( Λουλούδης  Γ., 1989 ). 

 

Εξόρυξη και εκρηκτικά 

Η ύπαρξη υπόγειου νερού µπορεί να έχει αρνητικές επιδράσεις στις εργασίες εξόρυξης, 

όταν αυτή γίνεται µε τη βοήθεια εκρηκτικών υλών (δηλ. στην διάτρηση, γόµωση και 

πυροδότηση των διατρηµάτων ). Αυτές είναι: 

− Πρόκληση καταπτώσεων των τοιχωµάτων των διατρηµάτων που οδηγούν στην 

καταστροφή τους. 

− Ελαχιστοποίηση της δυναµικής της έκρηξης. 

− Αύξηση του κόστους των εκρηκτικών, καλωδίων και συνδέσεων. 

− Χρονοβόρα γόµωση 
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Μεταφορά Απόθεση και Επεξεργασία αγόνων υλικών 

 

Η ύπαρξη νερού κατά τις διεργασίες αυτές : 

− Αυξάνει το κόστος µεταφοράς διότι το υλικό είναι λασπώδες  

− Προωθεί την αστάθεια τόσο της εσωτερικής όσο και της εξωτερικής απόθεσης των 

στείρων. 

− Επιβάλλει µια πρόσθετη επεξεργασία και ανακατανοµή των αγόνων υλικών προς 

επίτευξη της ευστάθειας της απόθεσης και συνεπώς µείωση της παραγωγικότητας. 

 

 

Μεταφορά και επεξεργασία µεταλλεύµατος 

 

Η ύπαρξη νερού κατά τις διεργασίες αυτές προκαλεί : 

− Αύξηση του κόστος µεταφοράς διότι το υλικό είναι λασπώδες. 

− ∆ηµιουργία καθυστερήσεων και φθορών κατά την µεταφορά. 

− Πιθανή η αναγκαιότητα ξήρανσης του µεταλλεύµατος. 

 

Οικονοµικότητα, Ασφάλεια, Λειτουργικότητα και Παραγωγικότητα της 

Εκµετάλλευσης 

 

− Το υπόγειο νερό επιβάλλει µια µεγαλύτερη σχέση αποκάλυψης. 

− Μείωση των δραστηριοτήτων δεδοµένου εξοπλισµού σε κάθε βαθµίδα. 

− Μη ικανοποιητική λειτουργία βαρύ εξοπλισµού κάτω από λασπώδεις και υγρές 

συνθήκες ( Εικ.1.1 ). 

− Αύξηση του κόστους συντήρησης του εξοπλισµού αυτού. 

− Πρόκληση σηµαντικών καθυστερήσεων, απώλειες µεταλλεύµατος και εξοπλισµού 

λόγω κατολισθήσεων ( Λουλούδης  Γ., 1989 ).    
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Εικόνα 1.1: Σηµείο περάσµατος βαρέων οχηµάτων στο ορυχείο της Μεγαλόπολης 

(2011). 

 

1.2. Μέθοδοι και τεχνικές αποστράγγισης  

 
Από τα παραπάνω φαίνεται ότι τα προβλήµατα που δηµιουργούν τα νερά στα µεταλλεία 

είναι σηµαντικά και έχουν σχέση τόσο µε τη λειτουργία όσο και την ασφάλεια του 

µεταλλείου. 

Εποµένως απαιτείται η συστηµατική αποστράγγιση για την προστασία των µεταλλείων – 

Ορυχείων από τα νερά. Όµως τα προβλήµατα που πρέπει να επιλύσει ο µηχανικός για 

την προστασία του ορυχείου από τα υπόγεια νερά, διαφέρουν σε σηµαντικό βαθµό από 

αυτά που αντιµετωπίζονται όταν ο σκοπός είναι η εκµετάλλευση των υπόγειων 

υδροφορέων  για άρδευση και ύδρευση. 

Στην περίπτωση της προστασίας του ορυχείου ο στόχος είναι να επιτευχθεί σε  

µια χρονική περίοδο, που καθορίζεται από το σχεδιασµό του ορυχείου, ο υποβιβασµός 

της στάθµης σε ένα επίπεδο, που θα προσδιοριστεί από τις γεωµηχανικές απαιτήσεις για 

την ευστάθεια των πρανών και του δαπέδου του ορυχείου, µέσω αντλιών, 

τοποθετηµένων σε υδρογεωτρήσεις, η παροχή των οποίων µεταβάλλεται ανάλογα µε την 

πτώση της στάθµης που επιτυγχάνεται. 

Για την αποτελεσµατική προστασία του ορυχείου από τα υπόγεια νερά πρέπει οι 

υδροφορίες των υπερκείµενων να αποστραγγιστούν τελείως µέσα στα όρια της 

επέκτασης της εκµετάλλευσης. Οι υπό πίεση υδροφορίες που βρίσκονται στα υποκείµενα 
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των λιγνιτικών στρωµάτων πρέπει να αποσυµπιεστούν σε τέτοιο βαθµό που θα 

επιτρέπουν την ασφαλή, από γεωµηχανική άποψη συνέχιση της εκµετάλλευσης σχήµα 

1.1 . 

Θεωρώντας ένα αδιαπέραστο στρώµα στο δάπεδο του ορυχείου µε πυκνότητα π.χ. d=2 

t/m ένα µέτρο πάχους του υλικού αυτού µπορεί να αντισταθµίσει την πίεση που ασκείται 

από 2m νερού. ∆ηλαδή ένα αδιαπέραστο στρώµα κάτω από το δάπεδο του ορυχείου 

αντισταθµίζει την πίεση µιας στήλης νερού σχεδόν διπλασίου ύψους, που ασκείται από 

ένα υδροφορέα που βρίσκεται  βαθύτερα. Είναι προφανές ότι η πιεζοµετρική επιφάνεια 

αυτού του υδροφορέα βρίσκεται πάνω από το δάπεδο του ορυχείου ( ∆. 

∆ηµητρακόπουλος ,1997 ). 

 

Η µέθοδος αποστράγγισης είναι ένα πολύ σηµαντικό τµήµα των εργασιών 

εκµετάλλευσης ενός επιφανειακού µεταλλείου. Σε πολλές περιπτώσεις η δυνατότητα 

µιας ικανοποιητικής αποστράγγισης είναι ένας οριακός παράγοντας στη διάνοιξη του 

µεταλλείου. Επίσης το σύστηµα αποστράγγισης επηρεάζει άµεσα και το σχεδιασµό της 

εκµετάλλευσης . Οι µέθοδοι αποστράγγισης περιλαµβάνουν ένα µεγάλο εύρος τρόπων 

αποµόνωσης του ορυχείου από τα υπόγεια νερά. Αυτοί είναι: 

• Υδραυλική προστασία µε υπερεντατικές αντλήσεις σε γεωτρήσεις γύρω  από 

την εκσκαφή και φράγµατα.  

•  ∆ηµιουργία αποστραγγιστικών τάφρων εντός και εκτός του ορυχείου. 

• Αντλήσεις από αντλιοστάσια εντός των εκσκαφών. 

• Απόκλιση του νερού σε υπόγειες δεξαµενές µε φρέατα. 

• Οριζόντιες αποστραγγιστικές στοές και γεωτρήσεις. 

• Απόφραξη µε γόµωση των υδροφόρων ρωγµών, εισάγοντας χηµικά προσθετά 

στις διαρρήξεις πετρώµατος.  

• Επενδύσεις αργίλου. 

• Στεγανά τοιχώµατα. 

• Υπόγεια διαφράγµατα. 

• Στοές και φρεάτια αποστράγγισης 

• Εκτροπή της κοίτης ποταµών και υδατορευµάτων κ.λ.π. ( Λουλούδης  Γ., 

1989 ) 

 

Γενικά η κύρια µέθοδος που ακολουθείται είναι η όρυξη υδρογεωτρήσεων µε προπορεία 

πολλών µηνών ή ετών πριν από την εξόρυξη του λιγνίτη στην συγκεκριµένη περιοχή που 
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θα επεκταθεί η εκµετάλλευση. Ειδικότερα κατασκευάζονται σειρές από " περιφερειακές 

" υδρογεωτρήσεις  στα όρια του πεδίου εκµετάλλευσης και µπροστά από το µέτωπο, τα 

οποία συλλέγουν ένα µέρος των υπόγειων νερών που ρέουν προς αυτό. Στο χώρο που θα 

επεκταθεί άµεσα η εκµετάλλευση ορύσσονται επίσης υδρογεωτρήσεις " πεδίου " οι 

οποίες προκαλούν περαιτέρω πτώση της στάθµης των υπόγειων νερών. Με την 

προώθηση του µετώπου εκµετάλλευσης οι υδρογεωτρήσεις αυτές αποκόπτονται κατά την 

εξόρυξη και καλύπτονται εν µέρει από τα υλικά της εκσκαφής. Στη συνεχεία όµως, µετά 

το " πέρασµα " του εκσκαφέα καθαρίζονται και αποκαθιστάται η " λειτουργία " τους για 

την συνέχιση της αποστράγγισης από το δάπεδο της τοµής εκµετάλλευσης. Οι 

υδρογεωτρήσεις ορύσσονται συνήθως σε αποστάσεις οι οποίες  εξαρτώνται από τις 

υδραυλικές παραµέτρους των υδροφόρων στρωµάτων και ειδικότερα από την ακτίνα 

επίδρασης των υδρογεωτρήσεων ( ∆. ∆ηµητρακόπουλος, 1997 ). 

 

1.3. Περιγραφή του προβλήµατος των νερών, έλλειψη υδατικών 

πόρων, ποιότητας, απαίτηση για διαχείριση των υδατικών 

πόρων. 

 
 
Το νερό µπορεί να θεωρηθεί ως φυσικός πόρος, ως οικονοµικό αγαθό και ως 

περιβαλλοντικό στοιχείο, ανάλογα µε το κύριο κριτήριο και το είδος της διαχείρισης. Σε 

σχέση πάντως µε άλλους φυσικούς πόρους και µε άλλα οικονοµικά αγαθά έχει µία 

ιδιαιτερότητα: είναι µοναδικό και αναντικατάστατο. Ένα µετάλλευµα π.χ. µπορεί να 

αντικατασταθεί από κάποιο άλλο (φυσικό ή συνθετικό υλικό) στην καθηµερινή χρήση 

και στην οικονοµική ανάπτυξη. Το νερό όµως όχι, αφού αποτελεί προϋπόθεση της 

ανθρώπινης ύπαρξης και ζωής στον πλανήτη και δεν έχει υποκατάστατο στην ανάπτυξη. 

Η βιώσιµη ( αειφόρος ) διαχείριση των υδατικών πόρων είναι η βασική παράµετρος της 

βιώσιµης ανάπτυξης.  

Οι υδατικοί πόροι δεν είναι απεριόριστοι. Και µάλιστα σε πολλές περιοχές του κόσµου 

δεν είναι επαρκείς και η ανεπάρκειά τους αυτή συνιστά µέγιστο εµπόδιο στην ανάπτυξη. 

( Τµήµα Γεωλογίας Α.Π.Θ ) 
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                        Εικόνα 1.2: Ποσοστό υδάτων στον πλανήτη µας. 

Σήµερα υπάρχουν: 

• 1,1 δισεκατοµµύρια άνθρωποι ζουν χωρίς καθαρό πόσιµο νερό. 

• 2,6 δισεκατοµµύρια άνθρωποι µε ανεπαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής. 

• 1,8 εκατοµµύρια άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από διαρροϊκές 

ασθένειες. 

• 900 παιδιά πεθαίνουν κάθε µέρα από ασθένειες  που σχετίζονται µε το νερό. 

(www.kireas.org- ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων, 2008 ) 
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Εικόνα 1.3: Πληθυσµοί χωρίς πρόσβαση σε πόσιµο νερό, 1990-2006. Αναφορά   

UNEP/MAP, 2009 ( ∆ρ. Θεοχάρη Χρ., 2010 ). 

 

Οι ανεπαρκείς βροχοπτώσεις οδηγούν σε ξηρασία. Κατά την προηγούµενη τριακονταετία 

σηµειώθηκε σηµαντική αύξηση των ξηρασιών ως προς τον αριθµό και την ένταση στις 

χώρες της Ευρώπης, µε υψηλό οικονοµικό κόστος. Το 2003, µία από τις πλέον 

εκτεταµένες ξηρασίες έπληξε πάνω από 100 εκατ. ανθρώπους και σχεδόν το ένα τρίτο 

της έκτασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κόστισε περίπου 8,7 δισεκατ. ευρώ. Η 

λειψυδρία είναι το αποτέλεσµα µακροχρόνιας ανισορροπίας, επειδή η ζήτηση υπερβαίνει 

τους διαθέσιµους πόρους νερού. Επιβάλλεται να προωθηθούν η εξοικονόµηση και η 

αποτελεσµατική αξιοποίηση του νερού, καθώς υπολογίζεται ότι περίπου 20% του 

διαθέσιµου νερού κατασπαταλάται, ποσοστό που µπορεί να φθάνει και το 40%( ∆ρ. 

Θεοχάρη Χρ., Ιωάννινα 2010 ). 

 

Η αύξηση της θερµοκρασίας στην Μεσόγειο σύµφωνα µε µελέτη του UNEP/MAP που 

παρουσιάσθηκε στο Μαράκες (Νοέµβριος 2009) είναι διπλάσια από αυτή των ωκεανών. 

Και η πρόβλεψη είναι ότι τα επόµενα 90 χρόνια θα αυξηθεί µεταξύ 2,2 και 5,1 βαθµών 

Κελσίου. Τα αποτελέσµατα θα είναι καταστροφικά και µεταφράζονται σε: ελλείψεις 

νερού, ακραία καιρικά φαινόµενα, πληµµύρες κ.λπ. Οι βροχοπτώσεις αναµένεται να 
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µειωθούν κατά 27%, και τα καλοκαίρια θα είναι ιδιαιτέρως δύσκολα στην Ιταλία, τις 

ακτές της Αδριατικής, την Ισπανία, την Ελλάδα και την Β.Αφρική. 

 

Με το πέρασµα των χρόνων παρατηρείται η αύξηση της ζήτησης υδατικών πόρων σε 

συνδυασµό µε την αύξηση του πληθυσµού και την αναπτυξιακή διαδικασία. ∆ιεθνώς η 

κατανάλωση του νερού αυξάνεται µε ραγδαίους ρυθµούς: Το 1990 η κατανάλωση ήταν 

770 κυβικά χιλιόµετρα, το 2000 ήταν 3.840 κυβικά χιλιόµετρα και το 2025 προβλέπεται 

ότι θα φτάσει τα 5000 κυβικά χιλιόµετρα. Η κατανάλωση νερού, σε παγκόσµιο επίπεδο 

διπλασιάζεται κάθε 20 χρόνια, αναπτυσσόµενη µε διπλάσιους  ρυθµούς απ΄ ότι η αύξηση 

του πληθυσµού. Στην Ευρώπη η συνολική κατανάλωση νερού το 1995 ήταν 100 κυβικά 

χιλιόµετρα/ χρόνο και το 2007 έφτασε στα 660 κυβικά χιλιόµετρα/ χρόνο. 

  

 Επίσης υποβαθµίζεται και η ποιότητα του νερού µε την διαρκώς αυξανόµενη διάθεση 

αστικών, βιοµηχανικών απόβλητων που περιλαµβάνουν και τις πάσης φύσεως 

µεταλλευτικές δραστηριότητες. Τα τελευταία 50 χρόνια σηµατοδοτούν µια άνευ 

προηγούµενου ρύπανση των νερών παγκοσµίως. Στον αναπτυσσόµενο κόσµο το 90% 

των λυµάτων και το 70% των ανεπεξέργαστων βιοµηχανικών αποβλήτων καταλήγουν 

στα επιφανειακά νερά (∆ρ. Θεοχάρη Χρ., Ιωάννινα 2010 ). 

 

 

Σήµερα, το στοίχηµα στην Ε.Ε είναι η αντιµετώπιση της ρύπανσης και 

υπερεκµετάλλευσης του γλυκού νερού στη γεωργία, τη βιοµηχανία και τις άλλες 

ανθρώπινες δραστηριότητες.  Σύµφωνα µε τις στατιστικές της Επιτροπής:   

• 50% των υγροτόπων βρίσκονται σε "επικίνδυνη κατάσταση" λόγω της 

υπερεκµετάλλευσης των υπόγειων νερών, και 

•  Η επιφάνεια της αρδευόµενης γης στη Νότια Ευρώπη έχει αυξηθεί κατά 20% 

από το 1985.  

• 20% όλων των επιφανειακών νερών στην ΕΕ απειλείται σοβαρά από ρύπανση. 

            • 60% των ευρωπαϊκών πόλεων υπερεκµεταλέυονται τους υπόγειους υδάτινους 

πόρους οι οποίοι τροφοδοτούν περίπου το 65% του πόσιµου νερού στην Ευρώπη. 

( www.kireas.org- ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων, 2008 ) 
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Η ΕΕ έχει θέσει τις παρακάτω προτεραιότητες για την καλύτερη διαχείριση των υδάτων:  

1.   ∆ιαφανής και δηµόσια διαχείριση των υδάτων 

2.   Μείωση των απωλειών και καλή χρήση του νερού 

3.   Περισσότερο χώρο (όχθες και διαδροµή) για τους ποταµούς 

4.   Υγιές και ασφαλές νερό για τους ανθρώπους και τη φύση 

5.   Ευέλικτες πολιτικές διαχείρισης  των υδάτων  µε όραµα 

  

Οι εντάσεις για τη διαθεσιµότητα των υδάτινων πόρων προέρχονται από τοπικές 

καταστάσεις στις οποίες υπάρχει ανισορροπία µεταξύ των υδάτινων πόρων και των 

αναγκών. Οι εντάσεις για τη διαθεσιµότητα του νερού είναι τοπικές: 

α) Το νερό είναι κατά βάση µια ανανεώσιµη πηγή, αλλά είναι άνισα 

κατανεµηµένη. 

β) Η αυξανόµενη αστικοποίηση οδηγεί σε τοπικές διαρθρωτικές ανισορροπίες 

µεταξύ της ανάγκης για το νερό και τους διαθέσιµους πόρους.  

γ) Επειδή είναι πολύ ακριβό να µεταφέρεις νερό, η έµφαση πρέπει να δοθεί στην 

καλύτερη διαχείριση των διαθέσιµων πόρων σε τοπικό επίπεδο.  

δ) Οι αναπόφευκτες επιπτώσεις της αλλαγής του κλίµατος στην διαθεσιµότητα 

των υδάτινων πόρων είναι µακροπρόθεσµές και πιο δύσκολο να υπολογιστούν  

σήµερα από ό,τι είναι οι συνέπειες της αστικοποίησης και της ανθρώπινης 

δραστηριότητας, η οποίες είναι άµεσες ( www.kireas.org- ∆ιαχείριση Υδατικών 

Πόρων, 2008 ). 

 

               

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιλέξει µια "αφυδατωµένη" οικονοµία, προκειµένου να 

αντιµετωπίσει τη λειψυδρία. Η καταπολέµηση της σπατάλης αποτελεί το πρώτο βήµα 

προς µια οικονοµία χαµηλής περιεκτικότητας σε νερό: 

α) Η αποτελεσµατική χρήση του νερού πάνω από όλα απαιτεί να εκµεταλλευτούν όλες οι 

δυνατότητες για βελτίωση όσον αφορά την καταπολέµηση της σπατάλης του νερού και 

των απωλειών  του  δικτύου νερού. 

β) Ωστόσο, η µείωση της σπατάλης δεν είναι πάντα επαρκής για να διορθώσει την 

ανισορροπία µεταξύ της ζήτησης και των διαθέσιµων υδάτινων πόρων σε µια 

συγκεκριµένη περιοχή.  

 



∆ιαχείριση υδατικών πόρων στα ορυχεία                                                       Κάππας Θ. Α. 
 

 19 

Η επιλογή µιας "αφυδατωµένης" οικονοµίας προϋποθέτει την αύξηση της 

αποδοτικότητας στη χρήση διαθέσιµων υδάτινων πόρων: 

α) Το βρόχινο νερό είναι µια εναλλακτική πηγή  µε περιορισµένη εφαρµογή.  

β) Η αφαλάτωση θαλασσινού νερού είναι µια πολλά υποσχόµενη τεχνολογία, αλλά 

καταναλώνει µεγάλες ποσότητες ενέργειας.  

γ) Η  χρήση των λυµάτων είναι µια µελλοντική λύση. ( www.kireas.org- ∆ιαχείριση 

Υδατικών Πόρων, 2008 ). 

 

 

Όσο αφορά την Ελλάδα  σύµφωνα µε τo WWF "Ιδιαίτερα δυσµενής είναι η θέση της 

χώρας µας και όσον αφορά την κατανάλωση νερού. Με µέση ετήσια κατανάλωση 2.389 

κυβικών µέτρων ανά κάτοικο, έχουµε το δεύτερο µεγαλύτερο «υδατικό αποτύπωµα» 

µετά τις ΗΠΑ και διπλάσιο του παγκόσµιου µέσου όρου (1.243 κυβικά µέτρα / έτος / 

κάτοικο). To µεγάλο υδατικό µας αποτύπωµα αποδίδεται στην αυξηµένη χρήση νερού 

για τη γεωργία (87%), στις απώλειες που παρουσιάζει το απαρχαιωµένο αρδευτικό και 

υδρευτικό δίκτυο της χώρας, αλλά και στη συνολική κακοδιαχείριση των υδάτινων 

πόρων"( www.kireas.org - ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων, 2008 ). 

 

Η Ελλάδα είναι µια χώρα που βρίσκεται σε µεσογειακό κλίµα και αντιµετωπίζει σοβαρό 

πρόβληµα ποιότητας και ποσότητας των υδατικών αποθεµάτων. Αυτό οφείλεται κυρίως 

στους παρακάτω λόγους:  

 

1. Κλιµατολογικές συνθήκες: Οι αυξηµένες θερµοκρασίες το καλοκαίρι έχουν 

σαν συνέπεια την αυξηµένη εξάτµιση. Από την άλλη οι µειωµένες 

βροχοπτώσεις που σε πολλές περιοχές φτάνουν τα 300-400mm/ χρόνο  έχουν 

ως απόρροια το αρνητικό ισοζύγιο πολλών περιοχών. 

 

2. Οι αυξηµένες θερµοκρασίες επιβάλουν συχνότερα ποτίσµατα ιδιαίτερα τη 

θερινή περίοδο.  

 

3.  Η µικρή απόσταση πολλών περιοχών από τη θάλασσα και η έντονη άντληση  

έχει σαν αποτέλεσµα την διείσδυση θαλασσινού νερού στα υδροφόρα  

στρώµατα  που µε αυτό το τρόπο γίνονται υφάλµυρα και δε µπορούν να 
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αξιοποιηθούν. ( Πχ. Ο Αργολικός κάµπος τα νερά του οποίου είναι υφάλµυρα 

σε απόσταση 3-4 Km από την θάλασσα.)   

 

         

         Σχήµα 1.2: Παράκτια Α και υποθαλάσσιες Β, Γ πηγές και υποθαλάσσιες εισροές ∆ 

(Τµήµα γεωλογίας Α.Π.Θ ). 

 

4. Το απότοµο ανάγλυφο της επιφάνειας του εδάφους και σε συνδυασµό µε την 

µικρή απόσταση έχει ως συνέπεια να µην προλαβαίνουν τα νερά των 

κατακρηµνίσεων να εισχωρήσουν στο υπέδαφος αλλά να κυλάνε προς την 

θάλασσα και να χάνονται.  

 

5. Οι γεωλογικές συνθήκες στον ελληνικό χώρο: Υπάρχουν πολλά ανθρακικά 

πετρώµατα που έχουν υποστεί την διαδικασία της διάλυσης (καρστικοποίηση) 

ή έχουν πολλές ρωγµές. Έτσι όσα νερά εισχωρούν µέσα σ’αυτά κυλούν  

ανάµεσα στα πετρώµατα συνεχώς έως να φτάσουν σε ένα σηµείο αρκετά 

βαθύ. Σε αρκετές περιπτώσεις το θαλασσινό νερό εισέρχεται στο παραπάνω 

σηµείο και δηµιουργείται όπως προαναφέρθηκε το φαινόµενο της 

υφαλµύρωσης. Συνεπώς το νερό δεν είναι κατάλληλο για χρήση.    

 

 



∆ιαχείριση υδατικών πόρων στα ορυχεία                                                       Κάππας Θ. Α. 
 

 21 

 

      

         Εικόνα 1.4: Οι κυριότερες καρστικές περιοχές της Ελλάδας (µε συµπαγείς ή            

κατά κύριο λόγο ανθρακικούς σχηµατισµούς). (Τµήµα γεωλογίας Α.Π.Θ )  
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                                 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

      ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

 

2.1  Επιπτώσεις της αποστράγγισης στο υδατικό περιβάλλον. 
 

 Οι µεγάλης κλίµακας εντατικές αντλήσεις που απαιτούνται για την αποστράγγιση των 

ορυχείων και η επιτυγχανόµενη πτώση στάθµης των υπογείων νερών έχει ως συνήθως 

επιδράσεις σε µεγάλη έκταση γύρω από την περιοχή εκσκαφής των ορυχείων. Οι 

ενέργειες αυτές µπορεί να διαταράξουν το υδατικό ισοζύγιο της περιοχής η ακόµη και 

της ευρύτερης υδρολογικής λεκάνης και να έχουν δυσµενείς επιπτώσεις στο οικολογικό 

σύστηµα αλλά και στην οικονοµία της περιοχής. ( ∆ηµητρακόπουλος ∆., 1997 ). H 

µακροχρόνια επέκταση του κώνου ταπείνωσης του υδροφόρου ορίζοντα επηρεάζει τα 

υφιστάµενα υδροληπτικά έργα ( π.χ γεωτρήσεις) και κατ’επέκταση την ύδρευση, την 

άρδευση καλλιεργήσιµων εκτάσεων και την δασοπονία. 

Σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να προκληθεί σηµαντική ελάττωση της έκτασης ή και 

αποξήρανση γειτονικών λιµνών και µικρών ποταµών. Ακόµη σηµαντικές πτώσεις της 

στάθµης των υπόγειων νερών, αποτελούν συχνά αιτίες για εκδήλωση καθιζήσεων του 

εδάφους. (∆ηµητρακόπουλος ∆., Κουµαντάκης Ι., Ηλιάδης Ζ., 1996)  

 

                      

             Εικόνα 2.1: Υδρογεώτρηση στο ορυχείο της Μεγαλόπολης ( 2011 ) 
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Τα κυριότερα φαινόµενα που παρατηρούνται ή αναµένεται ενδεχοµένως  να 

δηµιουργηθούν µε την εξέλιξη της εξορυκτικής δραστηριότητας και της αποστράγγισης 

έχουν σχέση µε την πτώση της στάθµης των υδροφόρων οριζόντων στον ευρύτερο χώρο 

τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά:  

 

• Μείωση της παροχής ή ακόµη και αποξήρανση φυσικών πηγών και 

υδροληπτικών έργων ( υδρογεωτρήσεων και πηγαδιών) που βρίσκονται µέσα στα 

όρια του δηµιουργούµενου κώνου πτώσης της στάθµης.  

• Εντονότερη διήθηση του νερού από τα ποτάµια ή λίµνες που οδηγεί σε 

ταπείνωση της στάθµης και πιθανόν σε εποχιακή αποξήρανση τους. 

• ∆ιαφορικές καθιζήσεις λόγω συνίζησης των αποστραγγισθέντων χαλαρών 

σχηµατισµών. 

• Μείωση της υγρασίας  των εδαφών στο χώρο του κώνου πτώσης της στάθµης 

στις περιοχές µε αβαθείς φρεάτιους ορίζοντες. 

• Ρύπανση των υπόγειων νερών λόγω διήθησης των ποιοτικά υποβαθµισµένων  

νερών των ορυχείων. 

• Υπερβολική ανύψωση της πιεζοµετρικής επιφάνειας, στο χώρο της απόθεσης, 

σε σχέση µε το σηµείο που αυτή βρισκόταν στη φυσική κατάσταση του 

αδιατάρακτου εδάφους.  

• Ρύπανση των επιφανειακών νερών, λόγω της απόρριψης στους επιφανειακούς 

αποδέκτες των νερών που προέρχονται από τα αντλιοστάσια των ορυχείων ( ∆. 

∆ηµητρακόπουλος, 1997 , Λουλούδης Γ., 1989 ) 

 

 

Είναι φανερό ότι όλο αυτό το πολύπλοκο σύστηµα χρειάζεται σωστή διαχείριση. Ο 

έλεγχος των ανθρωπίνων επιδράσεων στα αποθέµατα του υπόγειου νερού απαιτεί 

σύνθετες τεχνικές και οικονοµικές  λύσεις λαµβάνοντας υπ’όψη τα αντικρουόµενα 

πολλές φορές συµφέροντα των διαφόρων καταναλωτών, αλλά και την προστασία του 

περιβάλλοντος.( ∆ηµητρακόπουλος ∆., Κουµαντάκης Ι., Ηλιάδης Ζ. 1996) 
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2.2  Μέτρα περιορισµού των επιπτώσεων της αποστράγγισης 
στο περιβάλλον – ∆ιαχείριση υδατικών πόρων. 
 

Για να µειωθούν οι συνέπειες της πτώσης της στάθµης των υπόγειων νερών έξω από τα 

όρια του πεδίου εκµετάλλευσης και της ποιοτικής υποβάθµισης των νερών, γίνεται από 

την ∆.Ε.Η µια συστηµατική προσπάθεια για την ορθολογική διαχείριση των νερών, που 

αντλούνται για  την προστασία των ορυχείων, η οποία είναι σύµφωνη  µε την πρακτική 

που ακολουθείται διεθνώς σε παρόµοιες συνθήκες. Τα κυριότερα µέτρα που λαµβάνονται 

είναι τα εξής: 

1. Η άντληση των υπόγειων νερών πριν αυτά εισέλθουν στο χώρο 

εκσκαφής. Η άντληση αυτή γίνεται για να αποφευχθεί η ανάµιξη των 

υπόγειων νερών µε τα επιφανειακά νερά των αντλιοστασίων των 

ορυχείων, που έχουν σαφώς υποβαθµισµένη ποιότητα διότι αναµιγνύονται 

µε αιωρούµενα σωµατίδια ( λιγνιτόσκονη, τέφρα) και µε άλλους ρυπαντές 

( π.χ λάδια και λιπαντικά µηχανηµάτων ). Έτσι η αποστράγγιση 

σχεδιάζεται  ώστε το µεγαλύτερο µέρος των αντλούµενων νερών για την 

προστασία των ορυχείων να προέρχεται από τις υδρογεωτρήσεις, οι οποίες 

κατασκευάζονται περιφερειακά γύρω από τον χώρο της εκσκαφής 

(ορυχείο). Έτσι τα νερά που αντλούνται έχουν πολύ καλή ποιότητα.  

2. ∆ιάθεση των αντλούµενων νερών για την κάλυψη αρδευτικών ή 

υδρευτικών αναγκών. Η αποφυγή της υποβάθµισης της ποιότητας των 

υπόγειων νερών παρέχει την δυνατότητα καλύτερης αξιοποίησης τους στη 

συνέχεια, δεδοµένου ότι υπάρχει ανάγκη για καλής ποιότητας νερό στις 

περισσότερες χρήσεις. Η ποιότητα των νερών που προέρχεται από τις 

υδρογεωτρήσεις αποστράγγισης  είναι συνήθως  εξαιρετική (δηλαδή είναι 

ίδια µε την ποιότητα των νερών των άλλων υδρογεωτρήσεων της 

περιοχής), και έτσι υπάρχει δυνατότητα διάθεσής τους σε καταναλωτές 

που έχουν ανάγκη καλής ποιότητας νερό. Έτσι υπάρχει η δυνατότητα να 

διατεθεί:  

α) Για την υδροδότηση πόλεων και χωριών των γειτονικών περιοχών του 

ορυχείου. 

β) Για την κάλυψη βιοµηχανικών αναγκών  
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γ) Για άρδευση των αγροτικών εκτάσεων γύρω από το ορυχείο. Τονίζεται 

ότι το µεγαλύτερο µέρος των νερών που προέρχονται από την 

αποστράγγιση διατίθεται και χρησιµοποιείται από τους αγρότες των  

γειτονικών περιοχών. Έτσι αποζηµιώνονται για την προκαλούµενη από 

την αποστράγγιση πτώση στάθµης των υπόγειων νερών στην περιοχή 

τους, και δεν είναι αναγκασµένοι οι αγρότες να αντλήσουν παραπάνω 

νερό για να αρδεύσουν τις καλλιέργειές τους. Με αυτό τον τρόπο 

αποφεύγεται η περαιτέρω άντληση νερών στα όρια του δηµιουργούµενου 

κώνου ταπείνωσης της στάθµης από την αποστράγγιση του ορυχείου και 

δεν επεκτείνεται πιο πολύ η πτώση στάθµης και ο κώνος που 

δηµιουργείται από το ορυχείο. Στις λεκάνες που βρίσκονται τα 

λιγνιτωρυχεία της ∆.Ε.Η υπάρχουν πολυάριθµες αρδευτικές 

υδρογεωτρήσεις. Οι γεωτρήσεις αυτές σχηµατίζουν ένα κώνο πτώσης της 

στάθµης των υπόγειων νερών γύρω τους και αφαιρούν νερό από τον 

υπόγειο υδροφορέα. Αν ένας τέτοιος κώνος επικαλύπτει τον κώνο που 

δηµιουργείται λόγω της αποστράγγισης του ορυχείου η επίδραση είναι 

αθροιστική και η περιοχή που παρουσιάζει πτώση της στάθµης των 

υπόγειων νερών διευρύνεται ( Εικ. 2.3 ).    

3. ∆ιοχέτευση των νερών που αντλούνται  σε τάφρους και γεωτρήσεις 

για την διατήρηση της υδατικής ισορροπίας. Υπάρχουν περιπτώσεις 

που οι τεράστιες αντλήσεις που γίνονται για αρδευτικούς σκοπούς, 

ιδιαίτερα τους θερινούς µήνες, δηµιουργούν υπερβολική πτώση στάθµης 

σε όλη την περιοχή  και επηρεάζουν υδροληπτικά έργα που βρίσκονται 

σ’αυτήν και έχουν σχέση µε την ύδρευση. Σ’αυτήν την περίπτωση, αν και 

η πτώση της στάθµης δεν οφείλεται στις αντλήσεις του ορυχείου η ∆.Ε.Η 

αλλά και άλλες εταιρίες µε αντίστοιχα ορυχεία στην Γερµανία, Πολωνία 

κλπ, στα πλαίσια της πολιτικής της για την ορθολογική διαχείριση και 

αξιοποίηση των αντλούµενων νερών στις λεκάνες που έχει µεταλλευτική 

δραστηριότητα χρησιµοποιεί κατάλληλες διατάξεις για την διαρροή 

µεγάλων ποσοτήτων νερών στο υπέδαφος και τη διατήρηση της στάθµης 

των υπόγειων νερών στις προβληµατικές περιοχές. Πιο συγκεκριµένα 

διοχετεύει το νερό στις τάφρους των γειτονικών περιοχών. Από εκεί το 

νερό εισχωρεί στο υπέδαφος και εµπλουτίζει τους υπόγειους υδροφορίες. 

( Εικ. 2.2 )  



∆ιαχείριση υδατικών πόρων στα ορυχεία                                                       Κάππας Θ. Α. 
 

 26 

 

 

Εικόνα 2.2: ∆ιοχέτευση νερών σε τάφρο για τον εµπλουτισµό του υπόγειου 

υδροφόρου ορίζοντα ( RWE Power International , 2008 ). 

 
Η ίδια τεχνική χρησιµοποιείται και στην Γερµανία από την εταιρία RWE, 

που εκµεταλλεύεται κοιτάσµατα λιγνίτη στη περιοχή του Aachen.   
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Σχήµα 2.1: ∆ιοχέτευση νερών σε τάφρο για τον εµπλουτισµό του 

υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα ( κατά τους Bize J., Bourguet L., Lemoine 

J. 1972)   (Σούλιος Γ., 2008) 

 

4. ∆ιοχέτευση των νερών που προέρχονται από την αποστράγγιση στα 

ποτάµια και λίµνες  της περιοχής.  

Τα νερά τα οποία περισσεύουν από τις παραπάνω χρήσεις διοχετεύονται 

στα ρέµατα και τα ποτάµια της περιοχής ώστε να διατηρείται και πολλές 

φορές να βελτιώνεται η λεγόµενη «οικολογική παροχή» δηλαδή η 

απαραίτητη παροχή για την διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας και 

της ζωής του ποταµού. Παράλληλα βελτιώνεται η ποιότητα του νερού του 

ποταµού η οποία είναι συνήθως υποβαθµισµένη από λιπάσµατα και 

φυτοφάρµακα ενώ η ποιότητα του νερού των υδρογεωτρήσεων είναι, 

όπως προαναφέρθηκε, αρκετά καλή ( ∆. ∆ηµητρακόπουλος, 1997 ). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 2.2: Τεχνητός εµπλουτισµός από γεώτρηση (α): ελεύθερο 

υδροφόρο στρώµα, (β): υπό πίεση υδροφόρο στρώµα  (κατά Todd C., 

1980, από τον Καλλέργη Γ., 2001 ) 
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Εικόνα 2.3: Εµπλουτισµός του υδροφόρου ορίζοντα µε νερό που προέρχεται από 

τα αντλούµενα φρεάτια ( Boehm Β., Trumpff H., 1988 ) (∆ηµητρακόπουλος ∆. 

1997 ) 
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                                   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

                                   ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  
 
 
 

3.1 Νοµοθεσία που ισχύει γενικά για τα νερά και την προστασία 
τους. 
 
Από τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα για τα νερά κρίνεται σκόπιµο να εστιάσουµε στην 

Οδηγία 2000/60/ΕΚ καθώς συµπεριλαµβάνει τις προηγούµενες διατάξεις της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα των υδάτων, συνδυάζοντας ταυτόχρονα τα ζητήµατα 

ποιότητας και προστασίας αυτών από τη ρύπανση. Έτσι λοιπόν, θα µπορούσε να 

θεωρηθεί ότι η Οδηγία 2000/60/ΕΚ αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του ευρωπαϊκού 

θεσµικού πλαισίου για την προστασία και διαχείριση των υδάτων. 

Η σηµαντικότερη ίσως καινοτοµία της Οδηγίας Πλαίσιο είναι η θέσπιση συγκεκριµένων 

"περιβαλλοντικών στόχων ποιότητας" για τα επιφανειακά και τα υπόγεια ύδατα σε 

επίπεδο λεκάνης απορροής ποταµού. Σηµειώνεται ότι η θέσπιση συγκεκριµένων 

ποιοτικών κριτηρίων είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της σύγχρονης τάσης του 

ευρωπαϊκού δικαίου περιβάλλοντος, ώστε να συνδέεται η θέσπιση καθορισµένων στόχων 

µε την υιοθέτηση αντίστοιχων εργαλείων για την επίτευξή τους, όπου στην προκειµένη 

περίπτωση είναι τα Σχέδια ∆ιαχείρισης και τα Προγράµµατα Μέτρων. Ο πιο σηµαντικός 

"ποιοτικός περιβαλλοντικός στόχος" που θεσπίζει η Οδηγία Πλαίσιο αφορά στην 

κατάκτηση και διατήρηση της "καλής κατάστασης" όλων των υδατικών πόρων που 

υπάγονται στην εδαφική επικράτεια της Ε.Ε., σε χρονικό ορίζοντα 15 ετών από την 

έναρξη ισχύος της ( Καραγεώργου, 2003 ). Η έννοια της  "καλής κατάστασης"  

προσδιορίζεται, αφενός µεν από  την "καλή οικολογική κατάσταση ( good ecological 

status )", που έχει σχέση µε βιολογικά και υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά, καθώς και 

από την "καλή χηµική κατάσταση (good chemical status)", που έχει σχέση µε 

συγκεκριµένα  ποιοτικά όρια  στα ύδατα.  

Το ουσιαστικότερο εργαλείο της κοινοτικής Οδηγίας 2000/60 αποτελούν τα σχέδια 

διαχείρισης (Άρθρο 13). Συγκεκριµένα, στο άρθρο αυτό προβλέπεται ότι τα Κράτη-Μέλη 

θα πρέπει να συντάσσουν ένα σχέδιο διαχείρισης για κάθε  λεκάνη απορροής ποταµού 

(παράρτηµα VII της Οδηγίας). Στα  Σχέδια ∆ιαχείρισης θα πρέπει να περιγράφονται τα 
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χαρακτηριστικά της  λεκάνης απορροής ποταµού, κυρίως µέσω της χαρτογράφησης της 

τοποθεσίας και των ορίων των υδατικών συστηµάτων.  

Προβλέπεται επίσης η συµµετοχή του κοινού κατά την κατάρτιση, επισκόπηση και 

επικαιροποίηση των σχεδίων διαχείρισης. Η εν λόγω συµµετοχή συνίσταται κατά κύριο 

λόγο στην πληροφόρηση και στην υποβολή γραπτών παρατηρήσεων, ενώ εναπόκειται 

στα Κράτη-Μέλη, στο πλαίσιο της ενσωµάτωσης της Οδηγίας, το κατά πόσο οι 

παρατηρήσεις αυτές του κοινού θα λαµβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση των Σχεδίων 

∆ιαχείρισης ( Σάλτας και Κατσιµπάρδης, 2004, Τάτσης Λ., 2008 ).  

Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ θεωρεί το νερό ως ταυτόχρονα περιβαλλοντικό, κοινωνικό και 

οικονοµικό αγαθό. Έτσι λοιπόν ένα επιπρόσθετο σηµαντικό εργαλείο που εισάγει η 

Οδηγία Πλαίσιο είναι η ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών νερού, ορίζοντας ως 

συνιστώσες αυτού, το οικονοµικό κόστος, το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος των 

φυσικών πόρων. Για πρώτη φορά στην ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική, ένα νοµικό 

κείµενο προτείνει οικονοµικές αρχές και οικονοµικά εργαλεία ως βασικά µέτρα για την 

επίτευξη συγκεκριµένων περιβαλλοντικών στόχων. Με τον τρόπο αυτό η Οδηγία 

δηµιουργεί µια µοναδική ευκαιρία και ταυτόχρονα πρόκληση, για το συνδυασµό της 

εµπειρικής έρευνας µε την ανάπτυξη πολιτικών διαχείρισης και προστασίας των 

υδατικών πόρων ( Ασηµακόπουλος, 2005). Η διάσταση του νερού ως οικονοµικού 

αγαθού αποτυπώνεται µε έναν εξαιρετικά σαφή τρόπο στο περιεχόµενο της Οδηγίας 

Πλαίσιο, καθώς στο Άρθρο 9 θεσπίζεται η αρχή της ανάκτησης του κόστους για τις 

υπηρεσίες νερού, έτσι ώστε να χαράσσονται και να εφαρµόζονται οι αντίστοιχες 

πολιτικές κοστολόγησης. Ο βασικός στόχος µιας τέτοιας πολιτικής κοστολόγησης 

έγκειται στη µείωση της καταναλισκόµενης ποσότητας ύδατος, και στην επίτευξη του 

στόχου της ορθολογικής χρήσης και διαχείρισής του. Περαιτέρω, η τιµολόγηση της 

χρήσης του ύδατος, σύµφωνα µε την αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει" µπορεί και σε κάθε 

περίπτωση θα πρέπει να αποτελέσει ένα σηµαντικό κίνητρο για τη βιώσιµη χρήση του 

ύδατος και για την επίτευξη συγκεκριµένων ποιοτικών περιβαλλοντικών στόχων( 

Κουτούπα-Ρεγκάκου, 2007, Τάτσης Λ., 2008 ) 

 

  3. 2 Μεταλλευτική νοµοθεσία στην Ευρώπη 
 

Η µεταλλευτική  δραστηριότητα εξαιρέθηκε από την οδηγία πρόληψης και ελέγχου 

ρύπανσης (ΙPPC) (96/61/EC) και  Σεβέζο ΙΙ την οδηγία (96/82/EC), αλλά και στην 
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οδηγία εκτίµησης περιβαλλοντικών  επιπτώσεων  (97/11/EC). Η οδηγία πλαίσιο για τα  

απόβλητα  (75/442/EEC) αναφέρει  ότι τα απόβλητα των µεταλλείων θα εξαιρεθούν  

όπου καλύπτονται ήδη από άλλη νοµοθεσία. Επιπλέον, η οδηγία πλαίσιο για τα νερά  

(WFD) (2000/60/EC) ισχύει για τις  µεταλλευτικές δραστηριότητες  υπό µια γενική 

έννοια αλλά δεν υπάρχει καµία συγκεκριµένη νοµοθεσία νερού που να αναφέρεται στις 

απαιτήσεις αυτού του τοµέα ( Amezaga και Younger, 2004 )  

Το τρέχον πλαίσιο (οδηγία 2006/21/EC για τη διαχείριση των αποβλήτων από τις 

εξορυκτικές βιοµηχανίες, και η οδηγία 2000/60/EC) θεωρεί ότι πρέπει να  ληφθούν 

συγκεκριµένα µέτρα από τις εξορυκτικές βιοµηχανίες προκειµένου να αποτραπεί η 

ρύπανση του εδάφους και του νερού. Ιδιαιτέρως , αυτά τα µέτρα πρέπει να 

περιλαµβάνουν  ένα σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων που θα απέτρεπε ή θα µείωνε τον 

όγκο  των αποβλήτων και τις  αρνητικές επιπτώσεις τους, θα ενθάρρυνε την ανάκτηση 

αποβλήτων µέσω της ανακύκλωσης, της επαναχρησιµοποίησης  και τελικά θα ενθάρρυνε 

τη βραχυπρόθεσµη  και µακροπρόθεσµη ασφαλή διάθεση των αποβλήτων. Σχετικά µε 

τους υδάτινους πόρους, πρέπει να αξιολογήσουν τις ποσότητες και την ποιότητα του 

αντλούµενου  νερού, να ελαχιστοποιήσουν τη µόλυνση των επιφανειακών  και υπόγειων 

νερών, και να επεξεργαστούν το µολυσµένο νερό πριν την απόρριψή του. Το κύριο 

πλαίσιο της µεταλλευτικής  νοµοθεσίας  και της νοµοθεσίας που αφορά τα νερά στην ΕΕ 

παρουσιάζεται στον πίνακα 3.1 ( Βασιλείου Ε., Τσαγκαράτος Π., Ηλία Ι., 2010 ).   

 

Πίνακας 3.1: Κύριο πλαίσιο νοµοθεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά µε τη                 

µεταλλεία και το νερό.( Βασιλείου Ε., Τσαγκαράτος Π., Ηλία Ι., 2010 ) 

• Οδηγία 2006/21/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη 

διαχείριση των αποβλήτων από τις εξορυκτικές βιοµηχανίες και την τροποποίηση της 

οδηγίας 2004/35/EC - δήλωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο  και 

την Επιτροπή.  

• Οδηγία 2003/105/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 

οδηγίας του Συµβουλίου και την  τροποποίηση 96/82/EC σχετικά µε τον έλεγχο των 

κινδύνων σοβαρού ατυχήµατος που περιλαµβάνουν τις επικίνδυνες ουσίες. 

• Οδηγία του Συµβουλίου 96/61/EC  σχετικά µε την ολοκληρωµένη πρόληψη και 

τον έλεγχο ρύπανσης. 

• Οδηγία 2000/60/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που 

θεσπίζει πλαίσιο για την κοινοτική δράση στον τοµέα της πολιτικής νερού. 
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• Οδηγία 2004/35/CE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την 

περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων . 

• Οδηγία του Συµβουλίου 75/442/EEC για τα απόβλητα της εξορυκτικής 

βιοµηχανίας που δεν συµπεριλαµβάνεται στην οδηγία 2006/21/EC. 

•Οδηγία του Συµβουλίου 92/32/EEC για την τροποποίηση ( 30ης Απριλίου 1992) 

της οδηγίας 67/548/EEC  για την προσέγγιση της νοµοθεσίας , των κανονισµών και 

των διοικητικών διατάξεων σχετικά µε την ταξινόµηση, τη συσκευασία και την 

επισήµανση  των επικίνδυνων ουσιών. 

• Οδηγία του Συµβουλίου 85/337/EEC της 27ης Ιουνίου 1985 σχετικά µε την 

αξιολόγηση των αποτελεσµάτων ορισµένων δηµόσιων και ιδιωτικών προγραµµάτων 

για το περιβάλλον. 

•Οδηγία 2001/42/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (27ης 

Ιουνίου 2001) για την  αξιολόγηση των αποτελεσµάτων ορισµένων σχεδίων και των 

προγραµµάτων για το περιβάλλον. 

• Οδηγία 2003/4/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου ( 28ης 

Ιανουαρίου 2003) για τη δηµόσια πρόσβαση στις περιβαλλοντικές πληροφορίες και 

την ακύρωση της οδηγίας του Συµβουλίου 90/313/EEC 

 

Μεταβαίνοντας στον ελληνικό χώρο ο Ν.3199/2003 ( ΦΕΚ 280Α/09-12-2003) 

ενσωµατώνει την Οδηγία 2000/60/ΕΚ στην εθνική  νοµοθεσία. Το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε ( 

Υ.ΠΕ.ΚΑ ) , ως το αρµόδιο υπουργείο για τα ζητήµατα διαχείρισης των υδατικών πόρων 

της Ελλάδας, προκήρυξε τον Ιούλιο του 2004 διαγωνισµό µε τίτλο "∆ράσεις για την 

εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ". Το βασικό αντικείµενο του έργου αυτού 

συνοψίζεται σε τρεις βασικές δραστηριότητες:  

1. Ο προσδιορισµός των εθνικών και των διασυνοριακών λεκανών απορροής ποταµού 

της χώρας, ο προσδιορισµός των αρµόδιων αρχών διαχείρισής τους και ο καθορισµός 

των αρµοδιοτήτων τους, καθώς και η αξιοποίηση των δεδοµένων για την εφαρµογή της 

οδηγίας 2000/60/ΕΚ στην Ελλάδα. Οι πιέσεις προς τη χώρα µας αναµένονται να είναι 

ιδιαίτερα ισχυρές από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς µέχρι τις 16 

Ιανουαρίου του 2009 η εθνική µας νοµοθεσία θα έπρεπε να έχει  ενσωµατώσει την 

Οδηγία 2006/118/ΕΚ "σχετικά µε την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση 

και την υποβάθµιση", η οποία, έχει ως βασικό της σκοπό τη λήψη µέτρων για την 
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πρόληψη της ρύπανσης των υπόγειων υδάτων και τον καθορισµό κριτηρίων για την καλή 

τους χηµική κατάσταση.  

2. Η ανάλυση των χαρακτηριστικών των λεκανών απορροής της χώρας, η ανάπτυξη των 

δικτύων και µεθοδολογιών παρακολούθησης της ποιότητας και η αξιολόγηση και 

ταξινόµηση της οικολογικής κατάστασης των νερών της χώρας.  

3. Η υλοποίηση ενός πιλοτικού προγράµµατος για την εφαρµογή της Οδηγίας 

2000/60/ΕΚ, η οποία ουσιαστικά θα αποτελέσει την πρώτη ολοκληρωµένη προσπάθεια 

εφαρµογής της Οδηγίας για τα ύδατα σε επίπεδο λεκάνης απορροής και η επιτυχής 

ολοκλήρωσή του θα συντελέσει στην ανάπτυξη περισσότερο ειδικευµένων και 

πρακτικών κατευθύνσεων και στην απόκτηση εµπειρίας για την εφαρµογή των 

διατάξεων της Οδηγίας στις υπόλοιπες λεκάνες απορροής της χώρας µας (Μιµίκου, 

Φωτόπουλος, 2004).  

• Σε ό,τι αφορά τις γεωργικές δραστηριότητες, πραγµατοποιείται ανάλυση και εκτίµηση 

της δυνατότητας των υφιστάµενων προγραµµάτων µέτρων για την αγροτική ανάπτυξη, 

όπως είναι για παράδειγµα η µείωση της νιτρορύπανσης, καθώς και η συµβολή τους στην 

επίτευξη των στόχων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Παράλληλα, διεξάγονται ενέργειες 

ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των αγροτών και του ευρύτερου κοινού, σχετικά µε 

τις περιβαλλοντικές πιέσεις και υποβαθµίσεις που υφίσταται ο αγροτικός χώρος.  

• Όσον αφορά τη διαχείριση των υπόγειων υδάτων έχουµε το συντονισµό µαζί µε την 

Ε.Ε. της Μεσογειακής Οµάδας Εργασίας για τα Υπόγεια Ύδατα (MED-EUWI 

Groundwater WG) µε στόχο την ανάπτυξη συνεργασίας µεταξύ των Κρατών-Μελών της 

Ε.Ε. και των µη ενταγµένων στην Ε.Ε. Κρατών της Μεσογείου, µε απώτερο σκοπό την 

υιοθέτηση µιας κοινής πολιτικής στην διαχείριση των υπόγειων υδατικών αποθεµάτων 

και την επίλυση κοινών προβληµάτων. (Λαζάρου, 2006, Τάτσης Λ., 2008 ). 

 

3. 3   Η νοµοθεσία στην Ελλάδα για τα µεταλλεία σε σχέση µε 
τους υδατικούς πόρους. 

 

Η νοµοθεσία για τα µεταλλεία στην Ελλάδα, αν και αποτρέπει την αλόγιστη 

εκµετάλλευση  , είναι υπεύθυνη  για τις µικρές  περιβαλλοντικές  επιδόσεις . Υπάρχουν 

πολυάριθµοι νόµοι και κανονισµοί που επηρεάζουν την ελληνική εξορυκτική βιοµηχανία 

(πίνακας 3.2). Εντούτοις, τέσσερις νόµοι, σχετικά µε τα περιβαλλοντικά θέµατα, είναι οι 

πιο σηµαντικοί  για την ελληνική εξορυκτική βιοµηχανία, ο κανονισµός των 
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µεταλλευτικών και λατοµικών  εργασιών ( Κ.Μ.Λ.Ε ), ο νόµος  998/1979, ο νόµος 

1650/1980 και το διυπουργικό διάταγµα 69269/5387/1990. 

Πίνακας 3.2: Κύρια νοµοθεσία µεταλλείας και νερού στην Ελλάδα ( Βασιλείου Ε., 

Τσαγκαράτος Π., Ηλία Ι., 2010 ). 

• Νόµος και διάταγµα-νόµος που προσαρµόζουν τις οδηγίες της ΕΕ στην ελληνική 

νοµοθεσία 

•  51/2007 (ΦΕΚ 54/A'/8.3.2007) προσδιορισµός των µέτρων και των διαδικασιών για 

την ολιστική προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων στη συµφωνία της 

οδηγίας 2000/60/EC 

• Προστασία Λ 3199/2003 (ΦΕΚ 280/A'/9.12.2003) και διαχείριση των υδάτινων 

πόρων - που συµφωνούν µε την οδηγία 2000/60/EC 

• Αποφάσεις σχετικά µε τα όρια διάθεσης του νερού ορυχείων που αφορούν 

ορισµένες επιχειρήσεις µεταλλείας 

• Αποφάσεις σχετικά µε τα όρια διάθεσης των υγρών αποβλήτων αποχέτευσης που 

εφαρµόζονται στο νοµαρχιακό επίπεδο 

• ∆ιαδικασία  για την περιβαλλοντική άδεια 

• Κοινή υπουργική απόφαση ( ΚΥΑ ) 126880/2007 (ΦΕΚ 435/B'/29.3.2007 ) 

• KYA 37111/2021/2003 ( ΦΕΚ1391/B'/29.9.2003 ) 

• KYA 13727/724/2003 ( ΦΕΚ 1087/B'/5.8.2003 ) 

• KYA 11014/703/F104/2003 (ΦΕΚ 332/B'/20.3.2003) 

• KYA 25535/3281/2002 ( ΦΕΚ 1463/B'/20.11.2002 ) 

• KYA 15393/2332/2002 ( ΦΕΚ 1022/B'/5.8.2002 ) 

• Νόµος 3010/2002 ( ΦΕΚ 91/A'/25.4.2002) συµφιλίωση του 1650/1986 µε 97/11/EC 

και 96/61/EC 

• KYA 69269/5387/1990 ( ΦΕΚ 678/B'/25.10.1990 ) 

• Νόµος 1650/1986 ( ΦΕΚ 160/A'/16.10.1986) Στην προστασία του περιβάλλοντος  

 

Σχετικά µε τα περιβαλλοντολογικά θέµατα, ο ΚΜΛΕ αναφέρει   ότι οι µεταλλευτικές  

και οι λατοµικές εργασίες  πρέπει να εκτελεσθούν µε τέτοιο τρόπο ώστε οι 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις  πρέπει να περιοριστούν  στην ελάχιστη έκταση. Επίσης 

καθορίζει ότι οι µεταλλευτικές  εταιρίες υποχρεώνονται για να εφαρµόσουν τα µέτρα 

περιορισµού  των δυσµενών επιπτώσεων. Για αυτόν το λόγο, οι µεταλλευτικές  

επιχειρήσεις πρέπει να συνεργαστούν µε τους  κυβερνητικούς φορείς  καθώς επίσης και 



∆ιαχείριση υδατικών πόρων στα ορυχεία                                                       Κάππας Θ. Α. 
 

 35 

µε τις τοπικές αρχές, ειδικά για τον σχεδιασµό  των χρήσεων γης στις περιοχές  των 

ορυχείων µετά το τέλος της εκµετάλλευσης. Η συµµετοχή πολλών αρχών, φορέων και 

οργανώσεων  (Υπουργείο περιβάλλοντος, φυσικός προγραµµατισµός και δηµόσια έργα, 

Υπουργείο γεωργίας, Υπουργείο Ανάπτυξης, Νοµαρχίες , Επιθεώρηση µεταλλείων ) που 

εµφανίζονται να είναι αρµόδια για τα περιβαλλοντολογικά θέµατα στην Ελλάδα, θα 

µπορούσε να κατηγορηθεί σε κάποιο βαθµό για την αδύνατη απόδοση προστασίας του 

περιβάλλοντος. Αυτή η πολυδιάσταση έχει σαν συνέπεια τις καθυστερήσεις στην 

εφαρµογή της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας.  περιβαλλοντική επιτρέποντας διαδικασία, 

τα λειτουργικές προβλήµατα και τη δήλωση των εργασιών µεταλλείας ( Βασιλείου Ε., 

Τσαγκαράτος Π., Ηλία Ι., 2010 ). 

Παρά τις δράσεις που υλοποιούνται, εντούτοις θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η 

κατάσταση στη χώρα µας κρίνεται απογοητευτική και αυτό διότι καµία από τις ενέργειες 

που προβλέπει η Οδηγία-Πλαίσιο έχει έρθει σε πέρας, παρά µόνο βρίσκονται σε εξέλιξη.  

Επισηµαίνεται ότι η χώρα µας έχει ανοιχτά µέτωπα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι 

αφορά την Οδηγία Πλαίσιο για το Νερό. Συγκεκριµένα, η Ε.Ε. είχε εκκινήσει 

προδικαστική διαδικασία κατά της Ελλάδας για ατελή ενσωµάτωση της Οδηγίας Πλαίσιο 

από το ∆εκέµβριο του 2005, καθώς ο έλεγχος της έδειξε ότι ο Ν.3199/2003 δεν ήταν 

ακριβής στη µεταφορά, αλλά χρειαζόταν περαιτέρω εξειδίκευση, µέσω της έκδοσης 

διαφόρων εκτελεστικών πράξεων. ∆εδοµένου ότι η Οδηγία 2000/60/ΕΚ θεωρείται 

θεµελιώδους σηµασίας σε ό,τι αφορά την προστασία και τη βιώσιµη διαχείριση των 

υδάτων, οι καθυστερήσεις αυτές είναι τουλάχιστον προβληµατικές. Λόγω των 

συνεχιζόµενων καθυστερήσεων, η Ε.Ε. παρέπεµψε την χώρα στο ∆ικαστήριο των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(∆ΕΚ) τον Ιούνιο του 2006. Οι ελληνικές αρχές είχαν από τότε 

αναγνωρίσει την έλλειψη, αλλά ισχυρίζονται ότι αυτή πλέον έχει αντιµετωπιστεί, µέσω 

της έκδοσης του Π∆ 51/2007. Το ίδιο θεωρεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία έκλεισε 

την υπόθεση τον Ιούνιο του 2007. Συνεχίζοντας, η Ε.Ε. στις 22 Μαρτίου 2007 

παρέπεµψε την Ελλάδα στο ∆ΕΚ, ανοίγοντας δεύτερη υπόθεση για την Οδηγία 

2000/60/ΕΚ, επειδή δεν έχει υποβάλει τις προβλεπόµενες αναλύσεις για τις λεκάνες 

απορροής ποταµών, για τις επιδράσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων σε αυτές καθώς 

και οικονοµική ανάλυση για τη χρήση των υδάτων. Σηµειωτέον ότι οι αναλύσεις αυτές 

θα έπρεπε να είχαν υποβληθεί έως τον Μάρτιο του 2005. Παρόλα αυτά, η Ελλάδα 

υπέβαλε ηµιτελή αναφορά το καλοκαίρι του 2006 και δήλωσε ότι θα την ολοκλήρωνε ως 

τα τέλη του 2007. 
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Η χώρα µας δεν έχει ακόµα διαχειριστικά σχέδια για την προστασία των υδάτων και δεν 

θα  τα έχει ολοκληρώσει έως το καλοκαίρι του 2012. Κι όµως, σύµφωνα µε την 

ευρωπαϊκή οδηγία για τα νερά, τα διαχειριστικά σχέδια θα έπρεπε να είχαν κατατεθεί 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός του 2009. Ήδη η Ελλάδα έχει παραπεµφθεί στο 

Ευρωπαϊκό δικαστήριο γι’ αυτήν την καθυστέρηση, µαζί µε τη ∆ανία, το Βέλγιο, και την 

Πορτογαλία. Παρ’ όλα αυτά η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και σηµειώνεται πρόοδος 

( Τάτσης Λ.., 2008 ). 

 

« Έχουν αρχίσει ήδη να εκπονούνται οι µελέτες των 3 εκ των 14 διαµερισµάτων στα 

οποία έχει χωριστεί η χώρα, ενώ άλλες 10 έχουν ανατεθεί. Μόνο µια καθυστερεί λόγω 

προσφυγής.. Αυτά ήταν τα λόγια του κ. Α. Ανδρεαδάκη το 2011 ο οποίος είναι ειδικός 

γραµµατέας Υδάτων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Επίσης αναφέρει ότι: « Τα 

διαχειριστικά σχέδια θα καλύψουν 45 λεκάνες απορροής σε όλη τη χώρα. Το Υ.ΠΕ.ΚΑ 

έχει θέσει νέα κριτήρια για την προστασία των υδατικών αποθεµάτων, την ποιότητα του 

νερού ( µε 2.000 σηµεία  από 400 σήµερα ), τον υπολογισµό του πραγµατικού του 

κόστους, την τιµολόγηση του,  καθώς και τις κατάλληλες καλλιέργειες » ( Γ. Ελαφρός, 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 2011 ). 

Σε ό,τι αφορά την Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων ( KYY ), αυτή έχει αρχίσει να 

δραστηριοποιείται, παρόλο που αντιµετωπίζει ουσιαστικά προβλήµατα έλλειψης 

προσωπικού και χώρου. Συγκεκριµένα, προχώρησε στην προκήρυξη έργων για την 

υλοποίηση της Οδηγίας 2000/60/EK και την παρακολούθηση των υδάτων, ενώ 

συµµετέχει και σε σχετικές συναντήσεις. Αξίζει να ειπωθεί ότι από την ΚΥΥ ορίστηκε 

εκπρόσωπος στην τεχνική επιτροπή του Πάρκου Πρεσπών, ενώ έχει ξεκινήσει 

προεργασία για την ενεργοποίησή της σε θέµατα διαχείρισης διασυνοριακών υδάτινων 

συστηµάτων ( Νάντσου , 2007).  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω έχει συναντήσει πολλά προβλήµατα. Η εφαρµογή της Οδηγίας 

Πλαίσιο για τη διαχείριση των υδάτων στη χώρα µας ξεκίνησε αρνητικά, κυρίως λόγω 

των σηµαντικών παραλείψεων του νόµου που εναρµονίζει την ελληνική µε την κοινοτική 

νοµοθεσία. Εποµένως  η επίτευξη της καλής κατάστασης των υδάτων είναι  αµφίβολο αν 

θα επιτευχθεί έως το έτος 2015, καθώς οι σχετικές δράσεις και εργασίες προχωρούν  µε 

εξαιρετικά βραδείς ρυθµούς. Πέραν αυτών, η ανάθεση των σχετικών προγραµµάτων και 

µελετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, και όχι σε επιστηµονικούς φορείς δηµόσιου 

χαρακτήρα υποδηλώνει ότι ο τοµέας της διαχείρισης των υδατικών πόρων στην Ελλάδα 

αντιµετωπίζεται ως µια επιπρόσθετη παράµετρος για τη µεγιστοποίηση του κέρδους, και 
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όχι ως ένα µείζον εθνικό ζήτηµα, το οποίο συσχετίζεται σε κάθε περίπτωση πολυεπίπεδα 

µε τα ζητήµατα περιβάλλοντος και ανάπτυξης της χώρας µας.  

Η αρνητική εικόνα που έχει προκύψει σχετικά µε την εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ 

στον ελληνικό χώρο οφείλεται στο γεγονός ότι η εφαρµογή  εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό 

και από τις διοικητικές αδυναµίες της χώρας µας. Παρόλο που υπάρχει ένα πλήθος 

ζητηµάτων, τα οποία χρήζουν βελτίωσης, εντούτοις στο σηµείο αυτό θα παρουσιαστούν 

ορισµένοι µόνο άξονες, οι οποίοι κρίνονται ως πρώτης προτεραιότητας για την επίλυση 

των υφιστάµενων προβληµάτων. Έτσι λοιπόν, το βασικό τρίπτυχο της επιτυχίας 

συνίσταται στα εξής:  

• Ενεργοποίηση του επιστηµονικού δυναµικού της χώρας, η οποία µπορεί να 

διασφαλισθεί µόνο µέσα από τον κατάλληλο σχεδιασµό από την πλευρά της δηµόσιας 

διοίκησης, µε παράλληλη αξιοποίηση των κονδυλίων.  

• Προώθηση της διοικητικής αναδιοργάνωσης, ούτως ώστε να υπάρξουν και να 

λειτουργήσουν αποτελεσµατικά µηχανισµοί ολοκληρωµένης διαχείρισης των λεκανών 

απορροής ποταµών, αξιοποιώντας παραδείγµατα από τη διεθνή εµπειρία.  

• Ολοκληρωµένη θεώρηση του ζητήµατος διαχείρισης των υδατικών πόρων από την 

άποψη του αναπτυξιακού σχεδιασµού µε την ένταξη της περιβαλλοντικής συνιστώσας, 

στα πλαίσια της Αειφόρου Ανάπτυξης ( Μιµίκου, 2006 ).  

Επιπλέον, η επιτυχής εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ αποτελεί την κυρίαρχη 

πρόκληση για τη χώρα µας σε ό,τι αφορά την ορθολογική διαχείριση των υδατικών 

πόρων και προϋποθέτει (Τάτσης Λ. 2008):  

          • Την ύπαρξη κατάλληλων υποδοµών44.  

          • Την  καταβολή µέγιστης προσπάθειας από όλους τους ενδιαφερόµενους.  

          • Τον ολοκληρωµένο και µακροπρόθεσµο σχεδιασµό.  

          • Την αλλαγή νοοτροπίας και την ανάληψη πρωτοβουλιών.  

          • Τη διάθεση πόρων.  

          • Την πολιτική βούληση.  

 
Ορισµένες δράσεις για τη διασφάλιση των κατάλληλων υποδοµών στον τοµέα των 

υδατικών πόρων είναι οι εξής: 1) Η αναβάθµιση του µµετρητικού δικτύου της χώρας. 2) 

Η επιχειρησιακή λειτουργία της Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής 

Πληροφορίας( ΕΤΥΜΠ ). 3) Ο καθορισµός προδιαγραφών σύνταξης των υδρολογικών 

µελετών. 4) Η κατάρτιση ισοϋέτιων καµπύλων σε εθνικό επίπεδο. 5) Η εκπόνηση 

διαχειριστικών σχεδίων στις κρίσιµες ελλειµµατικές περιοχές. 6) η ενίσχυση της βασικής 
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έρευνας σε πειραµατικές λεκάνες απορροής, αστικές και εξωαστικές. 7) Η στήριξη της 

καινοτοµίας, τεχνολογίας και τεχνογνωσίας που παράγεται στα ερευνητικά κέντρα της 

χώρας µας ( Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε και Ε.Μ.Π., 2007:717) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  
 

               ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ  

              
 

4.1  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ  ΤΟΥ 
ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ 

 
 

                
                 
                  Εικόνα 4.1: Η µεγάλη λίµνη του παλαιού ορυχείου ( 2011 ) 

 

4.1.1 ΓΕΝΙΚΑ 
 
Στο νησί της Εύβοιας στην κεντρικό-ανατολική Ελλάδα, κοντά στη πόλη του Αλιβερίου 

έχει υπάρξει ένα λιγνιτικό κοίτασµα περίπου 26,5x106 tn. Έχει γίνει αντικείµενο 

εκµετάλλευσης από το 1951 τόσο υπό την επιφανειακή ίσο και την υπόγεια εξόρυξη. Η 

δραστηριότητα της υπόγειας εξόρυξης τελείωσε το 1980, ενώ οι επιφανειακές 

δραστηριότητες συνεχίστηκαν έως το 1990. Κατά τη διάρκεια των διαδικασιών εξόρυξης 

η αποµάκρυνση του νερού έπρεπε να συνεχιστεί προκείµενου να κατασταθεί ασφαλής η 

εκµετάλλευση. Τα υπόγεια έργα είχαν αναπτυχθεί σε δυο διαφορετικά ορυχεία, ορυχείο 1 
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και ορυχείο 2, τα οποία από την αρχή δεν ήταν σενδεδεµένα. Αργότερα µε την πρόοδο 

των έργων συνδέθηκαν µε κάποιες σήραγγες. 

 

  Οι εργασίες εξόρυξης ( υπόγειες και επιφανειακές ) προκάλεσαν νέες και πολύ 

περίπλοκες υδρογεωλογικές και γεωµηχανικές συνθήκες, οι οποίες οδήγησαν στην 

εµφάνιση ρωγµών και τεραστίων κενών στην επιφάνεια. Αυτές οι ρωγµές, τα κενά και τα 

χάσµατα έχουν δηµιουργήσει νέους δρόµους ροής του νερού στο υπέδαφος και στην 

επιφάνεια. Οι υδροφόροι ορίζοντες έχουν συνδεθεί σε µερικά σηµεία και το θαλασσινό 

νερό που αρχικά αποµονώθηκε από ένα στρώµα αργίλου είχε εισβάλει στα υπόγεια έργα. 

Στα τελικά κενά του του ανοιχτού ορυχείου έχουν σχηµατιστεί µικρές λίµνες. Η 

δηµιουργία των λιµνών φαίνεται να είναι αισθητικά αποδεκτή λύση αλλά δεν είναι 

σίγουρα ότι είναι και οικολογικά σταθερή. Τελικά οι αποτυχίες της µεγάλης επέκτασης 

έχουν εµφανιστεί στη βόρεια πλευρά (που δεν είναι προσιτή). 

 

4.1.2  ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ, Υ∆ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
 

Σύµφωνα µε τον Bergis.S ( 1977 ) και την λεπτοµερή γεωλογική µελέτη στο πλαίσιο 

αυτής της έρευνας, στη περιοχή εµφανίζονται ιουρασικο-κρητιδικοί  ασβεστόλιθοι και 

χαλαρά ιζήµατα. Τα κοιτάσµατα λιγνίτη επικαλύπτουν πλειοµαινικά ιζήµατα, τα οποία 

αποτελούνται από µάργες και από κροκαλοπαγή ( Eικ. 4.2 ). Επάνω από τα 

προαναφερθέντα νεογενή ιζήµατα υπάρχουν αλούβιες αποθέσεις. Τέλος µια ευρεία 

περιοχή καλύπτεται από την απόθεση  αποβλήτων των ορυχείων ( αποθέσεις ). 

 

Τα 3  υδροφόρα στρώµατα έχουν προσδιοριστεί, ένα χαµηλότερο καρστικό υδροφόρο 

στρώµα στον ασβεστόλιθο, ένα ανώτερο υδροφόρο στρώµα στα επικαλύπτοντα νεογενή 

ιζήµατα  και ένα τοπικό υδροφόρο στρώµα στην απόθεση αποβλήτων των ορυχείων. 

 

Εκτός από τα υπόγεια υδάτινα συστήµατα, δυο επιφανειακά υδροφόρα σώµατα ( µεγάλη 

λίµνη και µικρή λίµνη ) έχουν αναπτυχθεί στα εναποµείναντα κενά της επιφανειακής 

εκµετάλλευσης των ορυχείων. Οι λίµνες τροφοδοτούνται κυρίως από τις επιφανειακές 

απορροές ( Εικ.4.2,4.3 ). 
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Εικόνα 4.2: Γεωλογικός χάρτης της περιοχής του Αλιβερίου (    

∆.∆ηµητρακόπουλος, Ι. Κουµαντάκης, Ε. Βασιλείου, 2003 ). 

 
                
                           

  

 

Εικόνα 4.3: Γεωλογικό τµήµα της περιοχής του Αλιβερίου ( ∆.∆ηµητρακόπουλος, Ι. 

Κουµαντάκης, Ε. Βασιλείου, 2003 ) 

 
 
Η αλληλεπίδραση των ρηγµάτων µε τα έργα εξόρυξης επιφανειακών και υπόγειων, είχε 

ως αποτέλεσµα την εµφάνιση των κατολισθήσεων δίπλα στη βόρεια πλάγια της µεγάλης 
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λίµνης. Τα κενά που δηµιουργήθηκαν  εξαιτίας της υπόγειας εξόρυξης, προκάλεσαν 

εκτεταµένες ρωγµές και καθιζήσεις. Το φαινόµενο είναι σε εξέλιξη και επηρεάζεται από 

τους εξής παράγοντες:  

 

   • Η διαβρωτική δράση του νερού. Το επιφανειακό νερό που εισέρχεται στα υπόγεια 

νερά παίρνει µαζί το αργιλλοαµώδες συνδετικό υλικό τους και οδηγεί στην αύξηση των 

κενών. 

 

   • Τα υπόλοιπα κενά στις υπόγειες εργασίες έχουν σχέση µε τη διάβρωση. Τα υπόγεια 

κενά έχουν γεµίσει ως επάνω µε νερό, του οποίου η διακύµανση θα οδηγήσει στην 

υποβάθµιση της αντοχής των σχηµατισµών και την καταστροφή στυλοβατών. Όπως 

συνάγεται από τη συσχέτιση των υπόγειων εργασιών µε την εµφάνιση των ρωγµών στην 

επιφάνεια, η κατάρρευση των στοών συνδέεται µε την κατάρρευση των πρανών. 

 

4.1.3  Υ∆ΡΟΧΗΜΕΙΑ 
 

Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, 31 δείγµατα νερού ( υπόγεια και επιφανειακά ) 

συλλέχθηκαν σε τρεις περιόδους 9/2/2000, 27/11/2000, 5/3/2002. Όλα τα βασικά 

ανιόντα, κατιόντα, τα βαρέα µέταλλα και τα ιχνοστοιχεία προσδιορίστηκαν. Οκτώ από τα 

δείγµατα ελήφθησαν από το καρστικό υδροφόρο στρώµα, πέντε από τις λίµνες των 

ορυχείων ( ∆.Ε.Η 2003 ). 

 

Σχετικά µε το καρστικό υδροφόρο στρώµα παρατηρείται µια επιρροή από το θαλασσινό 

νερό ( πίνακας 4.1 ). Η αύξηση του Na, Cl  και του δείκτη Revelle ( 3.92 ) από ένα 

φρεάτιο νερού σε απόσταση 3 χλµ από τη θάλασσα µετά την άντληση αποκαλύπτει την 

κινητοποίηση του θαλασσινού νερού και συνεπώς το υδροφόρο στρώµα είναι σε 

υδραυλική επικοινωνία µε τη θάλασσα. Το καρστικό νερό είναι κακής ποιότητας για την 

κατανάλωση. Ο τύπος του είναι Na-Cl-B και Na-Ca-B-HCO3.  Οι σχετικά µικρές τιµές 

του Cl – και ο δείκτης Revelle ( 0.44 ) του νερού των δείχνουν ότι η σύνδεση του 

καρστικού υδροφόρου ορίζοντα µε τις υπόγειες εργασίες δεν υπάρχει πια. Αυτό το 

συµπέρασµα πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω, όπως οι εισροές θαλασσινού νερού είχαν 

παρατηρηθεί στο παρελθόν, κατά τη διάρκεια της υπόγειας εκµετάλλευσης των 

ορυχείων.  Η υδροχηµική ανάλυση της πηγής κάναλος που σχετίζονται µε τα νεογενή 

ιζήµατα, έχει δείξει ότι αυτό το νερό είναι πόσιµο και πολύ καλής ποιότητας ( 2007 ). Ο 
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τύπος του είναι Ca-Na-HCO3 -Cl. Η σηµαντική διάφορα της ποιότητας νερού σε αυτά τα 

δυο υδροφόρα στρώµατα υποδεικνύει ότι διαµορφώνουν διαφορετικά συστήµατα χωρίς, 

ή µε µια ασήµαντη, υδραυλική σύνδεση ( σχ.4.1 ). Το υδροφόρο στρώµα στην απόρριψη 

απόβλητων έχει γενικά υψηλές συγκεντρώσεις SO4-2 , Mn και Ni ( πίνακας 4.1 ). Αυτά 

τα ιόντα προήλθαν ενδεχοµένως από την τέφρα που κατατέθηκε στην χωµατερή των 

παλαιών ορυχείων ( 2007 ). Το νερό της λίµνης είναι σχετικά καλής ποιότητας, αλλά 

αυξήθηκε το SO4-2 και οι τιµές του B όπου παρατηρήθηκαν σε ορισµένες χρονικές 

περιόδους. 

Cl

NO3

Ca

Mg 

Na

KHCO3

SO4

E.C =1.430 µS/cm
Total Hardness= 420.1  ppm CaCO3

Cl

NO3
Ca

Mg

Na

K

HCO3

SO4

E.C =460 ì S/cm
Total Hardness= 227 ppm CaCO3

 
 
  

 
Σχήµα 4.1: Χηµική ανάλυση σε mg / l (α) Λατοµείο Πύλη ( 5/3/2002 ) στον καρστικό   
σχηµατισµό και (β) πηγή κάναλος ( 30/3/2001 ) στο νεογενή σχηµατισµό. ( 
∆.∆ηµητρακόπουλος, Ι. Κουµαντάκης, Ε. Βασιλείου, 2003 ) 
 

                                                       ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1 
                                           

 Αγωγιµότητα 
     µS/cm 

Σκληρότητα 
(ppmCaCO3) 

Na 
(ppm) 

SO4 

(ppm) 
CL 
(ppm) 

Mn 
(ppb) 

B 
(ppb) 

Ni 
(ppb) 

 
Έναρξη  
άντλησης 

     
    17.020 
 

 
      2606 

 
 3680 

 
1246 

 
 090 

 
  31 

   
   920 

 
<10 

 
 
Καρστικό 
Υδροφόρο 
στρώµα 

 
Τερµατισ

µός 
άντλησης 

     
    20.500 
 

 
      2800 

 
 4780 

 
1576 

  
8366 

 
  79 

 
 828 

 
<10 

 
Απόρριψη Αποβλήτων 

      
     1400 
 

 
      1069 

 
  111 

 
  574 

 
   92 

 
 409 

 
  56 

 
118 

 
     Μεγάλη λίµνη  

 
 1260-1310 
 

 
   650-693,9 

 
  101 

 
220-660 

 
80-109 
          

 
 <10 

 
 0-62 

 
<10 

a b 
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4.1.4 Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Κατά τη διάρκεια της έρευνας , διάφορες δοκιµές άντλησης διεξήχθησαν σε δυο φρεάτια 

στην απόθεση αποβλήτων, στο πηγάδι αερισµού και σε δυο γεωτρήσεις καρστικού 

υδροφόρου ορίζοντα. Η διαδικασία περιελάµβανε την προκαταρκτική άντληση, τη 

δοκιµή άντλησης βηµάτων και τη µακροπρόθεσµη δοκιµή άντλησης. Η απαλλαγή, η 

ελάττωση και η αγωγιµότητα καταγράφηκαν µε ένα αυτόµατο σύστηµα καταγραφής. 

 

Οι δοκιµές άντλησης στην απόρριψη αποβλήτων παρουσίασαν την ύπαρξη των καλά 

ανεπτυγµένων υδροφόρων στρωµάτων ( µέσος όρος απαλλαγής 40 m3 / h, ελάττωση 8,5 

m, Τ = 5,4 x 10-4m2 / s, 2003), αλλά µέτρια ποιότητα των υπόγειων υδάτων ( E.C =1400 

– 2000µS / cm, 2007). Tο σύστηµα υδροφόρου ορίζοντα στους νεογενείς ψαµµίτες και 

στα κροκαλοπαγή έχει την καλύτερη ποιότητα αλλά παρόµοια υδραυλικά 

χαρακτηριστικά. 

 

Η δόκιµη άντλησης 1 στον καρστικό υδροφόρο ορίζοντα ( Q = 45m3 / h, ελάττωση 0,85 

m) δίνει µια τιµή T= 3.2 x 10-3m2 / s. Ακόµα κι αν ο ρυθµός άντλησης και η 

παρατηρούµενη ελάττωση ήταν τόσο µικρή, οι συνεχείς αυξανόµενες τιµές της 

αγωγιµότητας κατά τη διάρκεια της δόκιµης επιβεβαιώνουν το αλατούχο νερό και την 

άµεση υδραυλική σύνδεση του καρστικού υδροφόρου στρώµατος µε τη θάλασσα ( σχ. 

4.2 )  
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Σχήµα 4.2: ∆όκιµη άντλησης υπόγειων υδάτων από πιεζόµετρο σε απόσταση 3             

µέτρων ( ∆.∆ηµητρακόπουλος, Ι. Κουµαντάκης, Ε. Βασιλείου, 2003 ). 

  

 

∆υο δοκιµές άντλησης έγιναν στο πηγάδι αερισµού. Η καταγραφή των τιµών της 

αγωγιµότητας και της θερµοκρασίας εκτελέστηκαν πριν και κατά τη διάρκεια της 

άντλησης µέχρι το βάθος των 160 µ. Οι καταγεγραµµένες τιµές δεν παρουσίασαν 

σηµαντική µεταβλητότητα. Αυτό οδηγεί στο συµπέρασµα ότι δεν επηρεάζεται από την 

παρείσφρηση θαλασσινού νερού προς το παρόν. 

 

4.1.5 ΑΝΑΓΚΕΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ   
Γενικά 
 
Μετά από την περάτωση των ορυχείων λιγνίτη, η περιοχή έχει υποβιβαστεί 

περιβαλλοντικά. Το αίτηµα των τοπικών αρχών είναι η ανάπτυξη των προηγούµενων 

περιοχών µεταλλείας και της περιβάλλουσας περιοχής. Η εγκαταλειµµένη περιοχή θα 

µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ως παιδική χαρά και µερικά παλαιά κτήρια θα µπορούσαν 

να χρησιµοποιηθούν ως συνεδριακά κέντρα ή µουσείο της µεταλλευτικής ιστορίας της 

περιοχής ( Μενεγάκη Μ. 2005 ). Άλλες δραστηριότητες όπως πάρκα αναψυχής, υδάτινα 

πάρκα, αθλητικές εγκαταστάσεις θα µπορούσαν να σχεδιαστούν εάν ο τοµέας απόρριψης 

απόβλητων θα ήταν εκ νέου καλλιέργειας. Σήµερα οι παροχές νερού παρουσιάζουν 

χαµηλή επάρκεια επειδή οι ανάγκες νερού της περιοχής του Αλιβερίου αυξάνονται ειδικά 
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τους θερινούς µήνες. Όταν οι παροχές νερού δεν είναι ικανοποιητικές και υπάρχει 

υποβάθµιση στην ποιότητα των υπόγειων νερών λόγω της διείσδυσης θαλασσινού νερού 

τότε επέρχεται η µείωση των αξιοποιήσιµων  υδατικών πόρων. Επίσης υπάρχει ανάγκη 

από νερό για βιοµηχανική χρήση και για την άρδευση των νέων εδαφών τα οποία έχουν 

δηµιουργηθεί στις παλιές περιοχές απόρριψης αποβλήτων.  

   

4.1.5.1   ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ Υ∆ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΞΟΡΥΞΗΣ.  
  

Η λίµνη του ορυχείου δηµιουργήθηκε µετά την ολοκλήρωση της επιφανειακής 

εκµετάλλευσης του λιγνίτη. Το 1985 η στάθµη της λίµνης ήταν 35µ και τον Οκτώβριο 

του 2002 ήταν 60µ ( εικόνα 4.4 ). 

 

 
         

Εικόνα 4.4: Η στάθµη της µεγάλης λίµνης το 1985 επάνω και η στάθµη το 2002          

κάτω ( ∆.∆ηµητρακόπουλος, Ι. Κουµαντάκης, Ε. Βασιλείου, 2003 ). 
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Η άνοδος του επιπέδου 25µ σε 17 έτη δείχνει τις αλλαγές στην ανύψωση της στάθµης 

του υδροφόρου ορίζοντα. Ο όγκος της λίµνης υπολογίζεται σε 0,45 - 0.50 x 106m3 . Η 

συνολική χωρητικότητα του υπόλοιπου κενού είναι 8 x 106m3 . Όµως  σύµφωνα µε την 

προηγούµενη έρευνα δεν αναµένεται να διαµορφωθεί µια µεγαλύτερη λίµνη (∆. 

∆ηµητρακόπουλος, 1996, 2006). Από την άλλη πλευρά οι σηµαντικές ποσότητες 

υπόγειων νερών έχουν πληµµυρίσει επίσης τα φρεάτια των ορυχείων, τις κύριες στοές 

και αλλά εγκαταλελειµµένα κενά των ορυχείων. Σύµφωνα µε τη ∆.Ε.Η την περίοδο 1956 

– 1978 η άντληση από τα δυο λιγνιτωρυχεία ήταν 20.000 m3 -50.000 m3 ( Μ.Ο 35.000m3 

) το µήνα. Το νερό των φρεατίων και της λίµνης θα µπορούσε να είναι µια πιθανή 

δεξαµενή κατά τον προγραµµατισµό των υδάτινων πόρων της περιοχής.  

 

Το νερό της λίµνης, των υδροφόρων οριζόντων, των ψαµµιτών και των κροκαλοπαγών, 

καθώς επίσης και της εσωτερικής περιοχής της χωµατερής έχει γενικά καλή ποιότητα. 

∆εδοµένου ότι το pH ποικίλλει µεταξύ 7 – 8 για όλα τα δείγµατα νερού, δεν υπάρχει 

καµία ένδειξη όξινου νερού στο ορυχείο. Το επίπεδο σταθµών του υδροφόρου ορίζοντα 

στους ψαµµίτες και στα κροκαλοπαγή είναι πάνω από την λίµνη και την επαναφορτίζει 

µε τις υπόγειες εισροές. Ο συνδυασµός των εν λόγω υδάτων µε τις βροχοπτώσεις, είναι 

καλής ποιότητας νερού για την άρδευση ( EC= 1300 µS / cm ), αλλά και οι αυξανόµενες 

συγκεντρώσεις SO4-2 ιόντων ( 220-660 mg / l ) έχουν παρατηρηθεί επίσης ( πίνακας  4.1 

). Αυτό το πρόβληµα µπορεί να λυθεί µε την επαναφόρτιση εάν περισσότερες ποσότητες 

γλυκού νερού ( βρόχινο νερό, επιφάνειας, ρεύµατα κ.λ.π )  εκτραπούν στη λίµνη. Αυτό 

το νερό θα µπορούσε να καλύψει εν µέρει ή εξ’ ολοκλήρου τις ανάγκες ( πόσιµο, 

βιοµηχανικό ) για την ανάπτυξη της περιοχής . 

 

∆ιάφορα ζητήµατα απαιτούν ιδιαίτερη ανησυχία για µια ρεαλιστική διαχείριση των 

υδατικών πόρων όπως :  

 

1. Ο προσδιορισµός της απαραίτητης ποσότητας νερού που εξυπηρετεί τα σχέδια για τη 

νέα ανάπτυξη της περιοχής. 

 

2. Η έρευνα για τις δυνατότητα να αυξηθεί η ποσότητα της λίµνης (σχήµα 5). Όµως  η 

αύξηση της στάθµης ύδατος της λίµνης θα επηρεάσει περαιτέρω τη σταθερότητα των 

πρανών  της. Έτσι µια περαιτέρω γεωτεχνική έρευνα είναι απαραίτητη. 
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3. Ο συνεχής έλεγχος της ποιότητας του πρόσθετου νερού που θα εκτραπεί στη λίµνη, 

έτσι ώστε θα βελτιώσει την ποιότητα του υπάρχοντος νερού. 

 

4. Η συνολική έρευνα για τη χρήση του νερού των παλαιών φρεατίων και στοών των 

ορυχείων είτε ταυτόχρονα µε νερό από τη λίµνη είτε εναλλακτικά. Οι άτρακτοι γεµίζουν 

µε νερό και χρειάζονται συνεχή άντληση 150 – 200m3 / h, προκείµενου να παραµείνουν 

κενοί και να γίνουν επισκευές. Αυτό το νερό µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την άρδευση, 

δεδοµένου ότι δεν είναι αλατούχο-νερό σύµφωνα µε τη χηµική ανάλυση. 

 

4.1.5.2  ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ 
 
Η δεξαµενή του νερού της λίµνης µπορεί να βοηθήσει σε: 

• Κάλυψη των αναγκών άρδευσης της αγροτικής περιοχής και της εκ νέου καλλιέργειας  

περιοχής.  

• Κάλυψη των αναγκών σε νερό για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής ( γήπεδα 

αντισφαίρισης, αίθουσες συνδιαλέξεων, µουσείο κ.λ.π) ( Ε.Μ.Π). 

• Η διαµόρφωση ενός πάρκου νερού και άλλων οικολογικών δραστηριοτήτων που 

σχετίζονται µε την ύπαρξη της λίµνης. Έχει µετατραπεί σε ένα χώρο υψηλής οικολογικής 

σηµασίας, δεδοµένου ότι τα πουλιά και τα µικρά ζώα φωλιάζουν εκεί. 

 

4.1.5.3  ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 
 
Το νερό των φρεατίων µπορεί να είναι χρήσιµο: 

• Σαν πρόσθετη δεξαµενή στο νερό των λιµνών  

• Για την άρδευση, εάν η ποιότητα του νερού ελέγχεται συνεχώς, για την τυχόν εισβολή 

θαλασσινού νερού. 

• Για τη βιοµηχανική χρήση. Χρησιµοποιείται ήδη για τις ανάγκες των Α.Η.Σ Αλιβερίου. 

• Για την πυρόσβεση και την προστασία των περιοχών εκ νέου καλλιέργειας.  

 

Η εντατική και συνεχής άντληση των παλαιών έργων εξόρυξης είναι αναγκαία 

προκείµενου να εκκενωθούν και να διατηρηθούν κενά από νερό έτσι ώστε να 

χρησιµοποιηθούν µε ασφάλεια για τουριστική εκµετάλλευση. Αυτό είναι πολύ 
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σηµαντικό δεδοµένου ότι αυτά τα φρεάτια είναι τα βαθύτερα στην Ελλάδα και από τα 

λιγότερα στο κόσµο που φθάνουν 160 µέτρα κάτω από τη θάλασσα (∆. 

∆ηµητρακόπουλος, Ι. Κουµαντάκης, Ε. Βασιλείου, 2003 ). 

 
 
 
 

4.2 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΛΙΓΝΙΤΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ 
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ  
                                      

                                                            
 

             
          
        Εικόνα 4.5: Σηµείο εξόρυξης λιγνίτη σε ορυχείο της Μεγαλόπολης ( 2011 ).    

               
                  

4.2.1 ΓΕΝΙΚΑ 
 
Στη Μεγαλόπολη λειτουργούν σήµερα τρία ανοιχτά υπαίθρια ορυχεία λιγνίτη, στη 

Χωρέµη, στη Μαραθούσα και στα Κυπαρίσσια, ενώ το ορυχείο λιγνίτη στη Θωκνία έχει 

τελειώσει τη δραστηριότητα του από το 1994. Ατµοηλεκτρικοί Σταθµοί ( Α.Η.Σ )  για 

την καύση του λιγνίτη και την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας βρίσκονται επίσης σε 

αυτήν την περιοχή. ( Εικ. 4.6 ) 
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         Εικόνα 4.6: Χάρτης των σηµείων δειγµατοληψίας στα ορυχεία της      

Μεγαλόπολης ( Βασιλείου Ε. , Τσαγκαράτος Π. , Ηλία Ι. , 2010). 

 
 
Στο ορυχείο Κυπαρισσιών αντλούνται από τον καρστικό υδροφορέα που βρίσκεται υπό 

πίεση κάτω από το δάπεδο του ορυχείου περίπου 18 εκατοµµύρια κυβικά νερό το χρόνο 

µε 10-15 υδρογεωτρήσεις. Στη λεκάνη της Μεγαλόπολης η κάλυψη των αναγκών των 

ΑΗΣ σε νερό, η κάλυψη των αναγκών της Μεγαλόπολης αλλά και των κοινοτήτων της 

περιοχής σε νερό άρδευσης και ύδρευσης αλλά και η διατήρηση µιας ικανοποιητικής 

παροχής και αποδεκτής ποιότητας στο νερό του Αλφειού ήταν οι παράγοντες ενός 

προβλήµατος που έπρεπε να ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασµό της αποστράγγισης του 

ορυχείου. Από την άντληση των νερών καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες των ΑΗΣ και 

υδροδοτούνται πλήρως οι κοινότητες Τριποτάµου και Κυπαρίσσιων. ( ∆. 

∆ηµητρακόπουλος 1997 )    
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Στον ποταµό Αλφειό ο οποίος ρέει κοντά σε όλα τα ορυχεία έγιναν διάφορες εκτροπές 

της κοίτης του για την προστασία και την ασφαλή λειτουργία των ορυχείων.  

Τα απόβλητα και τα υποπροϊόντα των εγκαταστάσεων αποθείωσης γεµίζουν βαθµιαία το 

κενό του υπαίθριου ορυχείου Θωκνία, όπου έχει δηµιουργηθεί προσωρινά µια λίµνη. 

Επίσης σε αυτή τη περιοχή υπάρχει ένα φτωχό υδροφόρο στρώµα κάτω από τα 

στρώµατα λιγνίτη στα νεογενή ιζήµατα.  

 

4.2.2 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Υ∆ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 

Στα βραχώδη ανθρακικά πετρώµατα  που διαµορφώνουν το υπόβαθρο και τα 

περιβάλλοντα βουνά των ορυχείων υπάρχει ένα καρστικό σύστηµα. Τρεις  καρστικοί  

υδροφορείς του µεγάλου ενδιαφέροντος έχουν βρεθεί εκεί.  

 

Για την εκµετάλλευση των ορυχείων στην Μεγαλόπολη η ∆.Ε.Η είναι υποχρεωµένη να 

λάβει µια άδεια εκµετάλλευσης από το Υπουργείο ( πρώην ΥΠ.ΕΧ.Ω∆Ε). Αυτή η άδεια 

θα συνοδευτεί από περιβαλλοντικούς όρους όπως περιγράφονται στη σχετική ΚΥΑ 

YPEXODE/GDP/DPS/rel.100532/200/23.1.2004. Σε αυτήν την ΚΥΑ οι υποχρεώσεις της 

∆ΕΗ και τα µέτρα που λαµβάνονται για τη διαχείριση και την προστασία των νερών 

είναι οι ακόλουθες:  

 

1. Το βρόχινο νερό που αντλείται από τα επιφανειακά αντλιοστάσια στο ορυχείο 

υποβάλλεται σε σχετική επεξεργασία πριν απορριφθεί σε επιφανειακούς αποδέκτες ( 

Αλφειός ) 

2.  Όλες οι εργασίες εκτροπής των επιφανειακών νερών στον ποταµό Αλφειό πρέπει να 

είναι καθαρές  από µπαζώµατα και από βλάστηση προκειµένου να εξασφαλίσουν 

ικανότητα ροής του ποταµού.  

3. Τα υπόγεια νερά που αντλούνται από τα ορυχεία για τη προστασία τους 

χρησιµοποιούνται κατ’αρχήν για να καλύψουν τις βιοµηχανικές ανάγκες της ∆ΕΗ.  

Έτσι από τα 18-24 εκατοµµύρια κυβικά νερού που αντλούνται τον χρόνο τα 16-20 

εκατοµµύρια κυβικά δίνονται στους Ατµοηλεκτρικούς Σταθµούς. 

4. Ένα µέρος από τα αντλούµενα νερά που έχουν πολύ καλή ποιότητα δίνεται για να 

καλύψει τις ανάγκες της Μεγαλόπολης αλλά και διάφορων οικισµών της περιοχής ( 

Κυπαρίσσια, Κατσιµπαλη κ.λ.π). Το υπόλοιπο νερό που περισσεύει απορρίπτεται στον 

Αλφειό συµβάλλοντας έτσι ώστε να υπάρχει επαρκής ροή νερού και οικολογική 
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ισορροπία στον ποταµό. Σε περίπτωση που υπάρχει ποσοτική επάρκεια και κατάλληλη 

ποιότητα, διατίθεται για τις ανάγκες ύδρευσης ή άρδευσης της περιοχής. 

5. Η ποιότητα του νερού που απορρίπτεται στον Αλφειό ποταµό ελέγχεται ως προς το 

pH, την θερµοκρασία και την αγωγιµότητα σε συνεχή βάση. Οι µετρήσεις των 

συγκεντρώσεων των διαλυµένων µορίων καθώς επίσης και τα ιχνοστοιχεία όπως το Cd, 

το Pb, το Zn, το Cr, το Hg, το Ni, το B και το Se γίνονται µια φορά ανά τρεις µήνες 

σύµφωνα µε την συγκεκριµένη KYA. Επιπλέον τα υγρά απόβλητα της µεταλλευτικής 

δραστηριότητας υποβάλλονται σε βιολογική επεξεργασία µε σκοπό την 

επαναχρησιµοποίηση. 

6. Η στάθµη του νερού και η παροχή άντλησης καταγράφονται σε συνεχή βάση. 

4.2.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ 

 

Η διαχείριση του νερού των ορυχείων κατά τη διάρκεια και µετά από την εκµετάλλευση 

είναι ενδιαφέρον για τις επιχειρήσεις µεταλλείας και για τις τοπικές κοινωνίες.( 

∆ηµητρακόπουλος ∆.,1996, Μώδης Κ., 2009 ). Η ∆.Ε.Η είναι υποχρεωµένη να 

πραγµατοποιήσει διάφορες χηµικές αναλύσεις και να τις παρουσιάζει στις ετήσιες 

εκθέσεις. 

Στο ορυχείο της Μεγαλόπολης οι µετρήσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω  σχεδιάστηκαν 

στα παρακάτω διαγράµµατα και έγινε στατιστική ανάλυση προκειµένου αυτές να 

αξιολογηθούν. ( Σχήµατα 4.3, 4.4 και πίνακας 4.2)   

      
 
Σχήµα 4.3: Αριστερά οι τιµές του pH και της ηλεκτρικής αγωγιµότητας και δεξιά η 

διακύµανση του TDS για την περίοδο 2003-2006. ( Βασιλείου Ε. , Τσαγκαράτος Π. , 

Ηλία Ι. , 2010). 
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Σχετικά µε το pH και την ηλεκτρική αγωγιµότητα ( EC ) είναι µέσα στα αποδεκτά όρια, 

σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους ( ΕC 2000µS/cm και pH 7.5-8.5). Τα 

συνολικά διαλυµένα στέρεα (TDS) εµφανίστηκαν σε υψηλές τιµές στα δείγµατα που 

λήφθηκαν από τα φρέατα, γεγονός αναµενόµενο λόγω της σύστασης των πετρωµάτων ( 

σχ. 4.3 ). Οι ιδιαίτερες υψηλές τιµές του µολυβδαίνιου ( ανώτερο όριο 75ppb) που 

παρατηρούνται στα σηµεία Α2 , Α3 και Α4 στον ποταµό Αλφειό αποδίδονται στη χηµική 

σύνθεση του λιγνίτη ( σχ. 4.4 ) . Οι συγκεντρώσεις του SO4 είναι µέσα στα αποδεκτά 

πόσιµα όρια, µε µια εξαίρεση στο σηµείο Α3 κατά τη διάρκεια του 2004, εντούτοις 

φαίνεται να µειώνεται φθάνοντας το 2006 στα αποδεκτά όρια ( ∆ηµητρακόπουλος 2007).  

 
 

  
 
 
Σχήµα 4.4: ∆ιαγράµµατα των τιµών Mo και SO4 στον ποταµό Αλφειό ( Βασιλείου   Ε. , 

Τσαγκαράτος Π. , Ηλία Ι. , 2010). 

  
Στον πίνακα 4.2 παρουσιάζεται η στατιστική ανάλυση στην οποία τα αποτελέσµατα είναι 

πολύ ενδιαφέροντα. Η µέγιστη µέση τιµή του pH που µετρήθηκε στον Αλφειό ποταµό 

δεν ήταν επάνω από τα όρια για πόσιµη χρήση. Η υψηλή τιµή του pH ( αλκαλικό 

περιβάλλον ) δε βοηθά τη διάλυση των κατιόντων από τους γεωλογικούς σχηµατισµούς ή 

από τα απόβλητα. Κατά συνεπεία το νερό του Αλφειού ποταµού είναι γενικά καλής 

ποιότητας. Οι χαµηλότερες µέσες τιµές  των παραµέτρων υπό έρευνα παρατηρούνται στο 

καρστικό υδροφόρο στρώµα. Αυτό είναι µια ισχυρή ένδειξη ότι το νερό  δεν έχει 

επηρεαστεί από την µεταλλευτική δραστηριότητα και είναι γενικά καλής ποιότητας. Το 

νερό των λιµνών και το επιφανειακό νερό στην περιοχή απόρριψης των αποβλήτων στη 

Θωκνία είναι υποβαθµισµένο και παρουσιάζει τις υψηλότερες τιµές στην ΕC, TDS, SO4, 
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Mo ( πίνακας 4.2 ) . Αυτές οι τιµές δεν απεικονίζονται στα δείγµατα από το βαθύ 

υδροφόρο στρώµα ή από τον Αλφειό ποταµό. Το συµπέρασµα από αυτήν την ανάλυση 

είναι ότι οι δραστηριότητες του ορυχείου δεν έχουν επηρεάσει τους κύριους υδάτινους 

πόρους της περιοχής. Οι αυξανόµενες συγκεντρώσεις του Mo στον Αλφειό οφείλονται 

στο γεγονός ότι είναι µέρος της γεωχηµικής σύστασης του λιγνίτη και είναι ιδιαίτερα 

ευδιάλυτο. Οι αυξήσεις των τιµών των υπόλοιπων χηµικών στοιχείων προέρχονται από 

τις αστικές και γεωργικές δραστηριότητες στην περιοχή. Ο κύριος λόγος για τις 

αυξηµένες  τιµές του ασβεστίου και του µαγνησίου είναι οι γεωλογικοί ανθρακικοί 

σχηµατισµοί . 

 
 

             

Sample ID pH EC µS/cm TDS mg/l Ca ppm Mg ppm SO4 ppm Mn ppb Ba ppb Mo ppb

MIN 7,64 250,00 180,00 6,40 4,65 19,50 2,00 24,00 2,08

MAX 8,42 1300,00 1010,00 229,00 25,10 573,00 64,00 70,30 583,00

AVERAGE 8,04 638,04 415,87 94,04 14,43 134,67 11,90 46,87 242,74

MIN 6,90 840,00 570,00 118,00 10,90 308,00 2,00 50,80 730,00

MAX 8,00 4370,00 3120,00 684,00 64,30 1807,00 2154,00 113,00 11110,00

AVERAGE 7,58 2113,85 1733,85 350,77 34,31 1050,77 434,42 86,25 4487,33

MIN 6,85 430,00 102,00 5,80 1,49 82,00 2,00 18,00 5,00

MAX 11,00 3660,00 2810,00 580,00 129,00 1650,00 2090,00 205,00 547,00

AVERAGE 7,77 1815,72 1273,90 299,71 52,59 728,00 472,50 80,90 104,96

MIN 7,65 380,00 230,00 75,00 8,39 16,10 2,20 20,00 10,00

MAX 8,10 550,00 330,00 87,80 17,00 37,30 112,00 65,30 12,60

AVERAGE 7,99 487,00 293,33 81,88 14,45 29,58 46,90 34,40 10,98

MIN 7,20 570,00 360,00 34,80 12,10 4,90 4,10 52,40 5,00

MAX 8,10 1130,00 730,00 210,00 20,00 228,00 538,00 503,00 32,50

AVERAGE 7,63 882,00 582,00 148,68 15,97 97,86 158,07 209,12 18,78

MIN 6,60 540,00 450,00 11,80 11,60 0,39 59,00 0,12 5,00

MAX 8,90 2940,00 1710,00 506,00 91,70 1181,00 5082,00 884,00 97,70

AVERAGE 7,65 1504,11 950,77 186,71 29,44 180,94 687,04 242,73 31,64

MIN 6,41 870,00 580,00 115,00 0,30 86,70 14,00 4,00 5,00

MAX 9,40 4980,00 3200,00 1030,00 167,00 2080,00 4792,00 250,00 5800,00

AVERAGE 7,46 2587,91 1959,80 459,94 73,22 1224,23 772,51 39,94 616,94

     The maximum average value

     Minimum average value

GROUNDWATER IN 
WASTE DUMP

 RIVERS

PONDS I-II                        
IN THOKNIA

PONDS IN               
OTHER MINES

KARSTIC AQUIFERS

DEEP AQUIFER IN 
THOKNIA

GROUNDWATER 
ARROUND WASTE 

DUMP

 
 
 

Πίνακας  4.2: Πίνακας ποιότητας και στατιστικής ανάλυσης από  δείγµατα νερού στη 

περιοχή του λιγνιτωρυχείου στη Μεγαλόπολη. ( 2007 ) ( Βασιλείου Ε. , Τσαγκαράτος 

Π. , Ηλία Ι. , 2010). 
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Εκτός από τις υποχρεώσεις της ∆.Ε.Η και τα µέτρα που αναφέρθηκαν ανωτέρω, η ∆.Ε.Η  

συµµετείχε σε τρία ( 3 ) ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράµµατα ( Minewater, Interwatpol, 

Waterchem ). Σε αυτήν την έρευνα οι επιπτώσεις  των µεταλλείων  στο υδατικό 

περιβάλλον ερευνήθηκε και προτάθηκαν  διάφορες µέθοδοι για την διαχείριση και 

προστασία  των υπόγειων νερών, ( ∆. ∆ηµητρακόπουλος 1998, Στεφούλη Μ. 2005 ). 

Κατά τη διάρκεια των ερευνητικών προγραµµάτων  στη Μεγαλόπολη  ερευνήθηκε η 

ποιότητα των µικτών νερών από το καρστικό υδροφόρο στρώµα, τον Αλφειό ποταµό και 

το νερό από το ορυχείο στη περιοχή της Θώκνια ( Βασιλείου Αλ. 2008 ). 

    
 

 4.1.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ                        
 
Στα ορυχεία λιγνίτη στη Μεγαλόπολη γίνεται µια συντονισµένη προσπάθεια να 

επιτηρηθεί και να ελεγχθεί η ποιότητα των υπόγειων και επιφανειακών νερών µε 

τακτικές µετρήσεις στάθµης και δειγµατοληψίες νερού. Όλες αυτές οι ενέργειες γίνονται 

πέρα από τις υποχρεωτικές µετρήσεις που προτείνονται από τη σχετική ΚΥΑ σύµφωνα 

µε την οποία η ∆.Ε.Η προγραµµατίζει σχεδιασµένες µετρήσεις  νερού προκείµενου να 

ελέγχεται η ισορροπία νερού της περιοχής. Στην περιοχή της Μεγαλόπολης  υπάρχει 

εντατική µεταλλευτική δραστηριότητα. Εντούτοις η ποιότητα του νερού στον Αλφειό 

ποταµό και στο καρστικό υδροφόρο στρώµα που είναι  κύριες πηγές νερού της περιοχής 

είναι γενικά υψηλή. Αυτό αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην εφαρµογή της διαδικασίας, η 

οποία ακολουθεί τη νοµοθεσία.  
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4.3  Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΛΙΓΝΙΤΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ 
ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆ΑΣ  – ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ  
 
 

4.3.1. ΓΕΝΙΚΑ 
 
 Η λεκάνη του Αµυνταίου βρίσκεται στο βορειοδυτικό τµήµα της Πτολεµαίδας στην 

∆υτική Μακεδονία Η λεκάνη του νότιου λιγνιτικού πεδίου Πτολεµαίδας ανήκει στην 

µεγάλη τεκτονική τάφρο Μοναστηρίου-Φλώρινας- Πτολεµαίδας και καταλαµβάνει το 

νοτιότερο τµήµα της όπου περιβάλλεται από τα όρη Βέρµιο, ‘Ασκιο και Σκοπό (εικ.4.7). 

Η ∆.Ε.Η λειτουργεί από τη δεκαετία του 1950 πολλά µεγάλα ορυχεία επιφανειακής 

εξόρυξης σε αυτόν τον τοµέα. Παρουσιάζει τεράστιο οικονοµικό ενδιαφέρον, γιατί 

σ’αυτήν την περιοχή βρίσκεται ένα από τα µεγαλύτερα κοιτάσµατα λιγνίτη της Ελλάδας, 

δυναµικότητας πέραν του 1x109 tn εκµεταλλεύσιµου λιγνίτη. Το 2000 η παραγωγή 

λιγνίτη ήταν 8.8x106 tn. Η ίδια λεκάνη περιέχει επίσης αξιόλογους αξιοποιηµένους 

υπόγειους υδατικούς πόρους . Εποµένως τόσο οι λιγνίτες όσο και το νερό είναι άµεσα 

και έµµεσα συνδεδεµένα µε την οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής . 

         

                  
                      

Εικόνα 4.7: Τεκτονική τάφρος της ∆υτικής Μακεδονίας ( Πανεπιστήµιο  Πατρών 

– Τµήµα Γεωλογίας ).  
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 Η λεκάνη Πτολεµαίδας- Αµύνταιου είναι η µοναδική υδρολογική λεκάνη στον Ελλαδικό 

χώρο στα όρια της οποίας περιέχονται τέσσερις λίµνες ( Βεγορίτιδα, Πετρών, 

Χειµαδίτιδα και Ζάζαρη ).   

Οι λίµνες πλην της Βεγορίτιδας περιέχουν µικρό όγκο νερού γιατί έχουν µεγάλη έκταση 

και µικρό βάθος. Αποτέλεσµα αυτού είναι οι µικρές µεταβολές στον όγκο του νερού 

λόγο αντλήσεων για άρδευση ή αυξηµένης εξάτµισης να έχουν σαν συνέπεια µεγάλες 

µεταβολές στην έκταση των λιµνών. Οι λίµνες συνδέονται υδραυλικά µεταξύ τους 

εποµένως κάθε επέµβαση στην µια εξ’αυτων έχει επιπτώσεις και στις άλλες προς τα 

κατάντη. Στο ορυχείο Αµυνταίου υπάρχουν περίπου  είκοσι ( 20 ) υδρογεωτρήσεις από 

τις οποίες αντλούνται 8-13x106 m³ νερού ετησίως από τους υδροφορείς τον 

υπερκείµενων και στο ορυχείο Ν. Πεδίου από αντίστοιχο αριθµό υδρογεωτρήσεων 

αντλούνται 3-4x106 m³ .  

Η πρωτεύουσα του νοµού Κοζάνης, στον οποίο ανήκει διοικητικά η λιγνιτοφόρος λεκάνη 

του Νοτίου Πεδίου υδρεύεται σε ποσοστό 80% και πλέον από τους υπόγειους 

υδροφορείς της λεκάνης αυτής, αντλώντας 4x106 m³/έτος  νερού ( Λουλούδης Γ. 1995). 

Οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις καλύπτονται σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα πολυάριθµες 

γεωτρήσεις, εκ των οποίων αντλούνται 7,5x106 m³/ έτος. 

 
 

4.3.2. Υ∆ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ  
 
Η ανάγκη για την έρευνα και την προστασία του ευαίσθητου και περίπλοκου συστήµατος 

της λεκάνης Αµυνταίου  η ∆ΕΗ  πραγµατοποίησε αρκετές µελέτες για την περιοχή. ( 

Κουµαντάκης Ι.- ∆. ∆ηµητρακόπουλος, 1993, Voigt R., 1996, ∆. ∆ηµητρακόπουλος, 

2001). 

Τα κύρια αποτελέσµατα αυτών των ερευνών, όσον αφορά την υδατική ισορροπία, είναι 

οι εξής: 

1. Ο αριθµός των πηγαδιών και κατά συνέπεια ο όγκος των ποσοτήτων άντλησης έχουν 

αυξηθεί δραµατικά κατά τα τελευταία χρόνια. Κατά την περίοδο µεταξύ 1991-1995 ο 

αριθµός φρεατίων νερού για άρδευση έχουν αυξηθεί 70% (σχ. 4.6). 

2. Το 1996, τα 581 φρεάτια νερού έχουν καταγραφεί  στη λεκάνη Αµυνταίου (∆. 

∆ηµητρακόπουλος, 2001). 543 από αυτά τα φρεάτια (93%) χρησιµοποιούνται για 

γεωργική χρήση, 11 (2%), για οικιακή χρήση και 27 (5%) για την διαδικασία 

αποστράγγισης και το σύστηµα ψύξης του σταθµού παραγωγής ενέργειας. 
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3. Το σχήµα 4.7 δείχνει ότι η διαδικασία αποστράγγισης στο λιγνιτωρυχείο Αµυνταίου, 

που ξεκίνησε το 1993 ακολουθεί µια σταθερή αύξηση στην ποσότητα άντλησης, όπως το 

ορυχείο επεκτείνεται και η εκµετάλλευση πηγαίνει βαθύτερα. 

4. Τα φρεάτια νερού άρδευσης στην περιοχή του κώνου ταπείνωσης  έχουν επηρεαστεί 

από την άντληση και αποδίδουν µικρότερες ποσότητες νερού 

5. Η χηµική σύνθεση των υπόγειων υδάτων είναι µάλλον καλή, όπως φαίνεται στον 

ακόλουθο πίνακα ( Πίνακας 4.3 ) , που δείχνει τις µέσες τιµές των διαφόρων δειγµάτων 

από τον υδροφόρο ορίζοντα του υπερκείµενων (∆ηµητρακόπουλος ∆., 2001).  

 
                                                        Πίνακας 4.3  

 
 
Η υδροφορία αναπτύσσεται στους υπερκείµενους του λιγνίτη χαλαρούς Νεογενείς και 

Τεταρτογενείς σχηµατισµούς. Το αργιλοµαργαικό λιγνιτοφόρο σύστηµα αποτελεί το 

αδιαπέρατο υπόβαθρο της υδροφορίας αυτής . Ο υδροφορέας αποτελείται από 

επάλληλους διασυνδεδεµένους υδραυλικά υδροφόρους ορίζοντες και εµφανίζεται ενιαίος 

σ’όλη του την έκταση, παρά τις παρεµβολές αργιλοαµµούχων ενστρώσεων και 

µεταπτώσεων των ποταµολιµναίων και ποταµοχειµάρριων αποθέσεων. 

      ∆εν υπάρχει σηµαντική υδραυλική σχέση µεταξύ των καρστικών νερών των ορεινών 

περιθωρίων της λεκάνης και των υδροφορέων των χαλαρών ιζηµάτων της, όπως αυτό 

πιστοποιήθηκε από σταθµηµετρήσεις και υδροχηµική έρευνα και επιβεβαιώθηκε κατά τη 

ρύθµιση του υδρογεωλογικού οµοιώµατος της λεκάνης ( Λουλούδης Γ. , 

∆ηµητρακόπουλος ∆. 1991 ). Η βασική κατεύθυνση της ροής του υπόγειου νερού µέσα 

στη λεκάνη των χαλαρών ιζηµάτων του Νοτίου Πεδίου είναι ΒΑ προς Ν∆ . 

      Το µέσο ετήσιο ύψος ατµοσφαιρικών κατακρηµνισµάτων στην περιοχή των χαλαρών 

ιζηµάτων της λεκάνης ανέρχεται σε 610 mm, ενώ η µέση ετήσια πραγµατική 

εξατµισοδιαπνοή φθάνει στα 434 mm . Η µέση ετήσια ανανέωση των αποθεµάτων του 

υπόγειου νερού όπως αυτή υπολογίστηκε από το υδατικό ισοζύγιο της λεκάνης, 

ανέρχεται σε 20x106m³ ( Λουλούδης Γ. 1991) . Στο ορυχείο του Αµύνταιου το 1996 

αντλήθηκαν 16.8x106 m³ νερού από τα οποία τα 13x106 m³ ( 78% ) από υδρογεωτρήσεις  

και τα 3.8x106 m³ ( 22% ) από επιφανειακά αντλιοστάσια. ∆ιευκρινίζεται ότι το 

T.D.S P.Η. Cα++ Mg++ Na+ Fe SiO2 NH4
+ HCO3

- SO4
--  Cl- NO3

- NO2- 

506 7.7 71 52 50 0.178 16 5.5 458 57 26 86 0.05 
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µεγαλύτερο µέρος των νερών των επιφανειακών αντλιοστασίων προέρχεται από 

βροχοπτώσεις και δεν είναι υπόγειο νερό ( ∆. ∆ηµητρακόπουλος 1997).                                                                             

     Η µοναδική διαπιστωµένη απορροή από τη λεκάνη πραγµατοποιείται µέσω του 

αποστραγγιστικού ρέµατος Σουλού, όπου µερικώς εκφορτίζονταν παλαιότερα και οι 

αβαθείς υδροφόροι της λεκάνης. Η απορροή αυτή σύµφωνα µε υδροµετρήσεις του ΙΓΜΕ 

κυµαίνεται από 9.7x106 έως 18.7x106 m³ ετησίως . 

 
 

4.3.3. Υ∆ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ  
      
     Για την προστασία του ορυχείου του Νοτίου Πεδίου από υπόγεια νερά η ∆.Ε.Η έχει 

αναπτύξει ένα δίκτυο φρεατίων, τα οποία καλύπτουν περιφερειακά την σηµερινή 

εκσκαφή. Από τις γεωτρήσεις αυτές αντλούνταν µέχρι το 1987 κατά µέσο όρο 1.5x106m³ 

/ έτος και από τα αντλιοστάσια στο εσωτερικό της εκσκαφής περίπου 2.5x106m³ / έτος 

που προέρχονται από τα εισρέοντα εντός αυτής νερά. Η αποστραγγιστική αυτή 

διαδικασία θα έχει µακροχρόνια σαν αποτέλεσµα τη πτώση της στάθµης σε τµήµα της 

παροχής των υπαρχουσών γεωτρήσεων και συνεπώς τη µείωση της παροχής τους.  

     Βεβαίως τα νερά που αντλούνται από τις αποστραγγιστικές γεωτρήσεις του ορυχείου 

πληρούν τις προϋποθέσεις και διατίθενται για να καλύψουν υδρευτικές και αρδευτικές 

ανάγκες, πλην όµως η απαγωγή τους από το γεωλογικό περιβάλλον έχει συνέπεια στα 

αποθέµατα της λεκάνης που µε δυσκολία αναπληρώνονται και το υδατικό ισοζύγιο της 

λεκάνης  βρισκόταν  ( 1987 ) σχεδόν στο όριο εκµετάλλευσης των ανανεούµενων 

αποθεµάτων. 

Τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί οι ανάγκες των καταναλωτών ή έχουν προκύψει νέες. 

Για παράδειγµα η Κοζάνη τροφοδοτείται  τα τελευταία χρόνια από αντλήσεις υπόγειων 

νερών της λεκάνης Σαριγκιόλ. Από τις κοινότητες της περιοχής σχεδιάζεται, σε 

συνεργασία την ∆.Ε.Η, η κατασκευή ενός αρδευτικού έργου που θα αξιοποιεί τα νερά 

που θα αντλούνται για την προστασία του ορυχείου, για την άρδευση των καλλιεργειών 

της περιοχής που σήµερα δεν αρδεύονται. 

 

Είναι φανερό ότι το πολύπλοκο αυτό υδατικό σύστηµα απαιτεί ορθολογική διαχείριση 

προκειµένου να αξιοποιηθούν οι αντλούµενες ποσότητες νερού, να συνδυαστούν τα 

υδροληπτικά έργα µε τις ανάγκες των καταναλωτών ( ύδρευση, άρδευση και 
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βιοµηχανική χρήση ) και να µειωθούν οι επιπτώσεις  των εντατικών αντλήσεων στο 

περιβάλλον. ( ∆. ∆ηµητρακόπουλος , Ι. Κουµαντάκης , Ζ. Ηλιάδης, 1996 )     

 

Για το λόγο αυτό χρησιµοποιούνται διάφορες τεχνικές λύσεις όπως: 

 

1)  Η διοχέτευση νερών κυρίως µέσω γεωτρήσεων αλλά και µέσω αποστραγγιστικών 

τάφρων που ήδη υπάρχουν είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για τις γεωλογικές συνθήκες της 

λεκάνης Πτολεµαιδας για εµπλουτισµό των υπόγειων υδροφόρων. Ήδη έχουν 

κατασκευαστεί τέσσερις (4) υδρογεωτρήσεις κοντά στις γεωτρήσεις υδροδότησης του 

∆ήµου Κοζάνης ώστε να γίνει τεχνητός εµπλουτισµός µε νερά που θα προέρχονται από 

τις γεωτρήσεις αποστράγγισης του Ν. Πεδίου.   

 

2) Μια άλλη δυνατότητα η οποία χρησιµοποιείται ευρέως είναι η διοχέτευση 

αντλούµενων νερών στο εκτεταµένο δίκτυο των αποστραγγιστικών τάφρων που υπάρχει 

στη λεκάνη του Ν. Πεδίου και του Αµυνταίου. Η διήθηση του νερού που 

πραγµατοποιείται µέσω αυτών συµβάλει στη διατήρηση της στάθµης κυρίως των αβαθών 

υδροφόρων οριζόντων και αποφεύγεται η µείωση της υγρασίας των εδαφών αυτών. ( ∆. 

∆ηµητρακόπουλος )   

 

Επιπλέον η διοχέτευση των νερών αυτών στα ρέµατα της περιοχής συµβάλει στη 

διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας των ρεµάτων και των λιµνών, στις οποίες αυτά 

καταλήγουν. 

 
 

4.3.4. ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ 
 
Για την προστασία του περιβάλλοντος, τη διατήρηση ενός αποδεκτού υδάτινου 

περιβάλλοντος και για να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στο ευαίσθητο σύστηµα των 

λιµνών της η ∆ΕΗ έχει υιοθετήσει ένα σύστηµα διαχείρισης των υδάτων, τα κύρια 

σηµεία της οποίας είναι τα εξής:  

 

α) Εγκατάσταση ενός αυτόµατου συστήµατος καταγραφής. 

Το πρώτο βήµα για τη δηµιουργία ενός αξιόπιστου συστήµατος διαχείρισης των                        

υδάτων είναι η απόκτηση αξιόπιστων και ακριβή στοιχείων. 
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Μια σειρά αυτόµατων σταθµών καταγραφής τοποθετήθηκαν στις λίµνες της λεκάνης,  σε 

επιλεγµένα πηγάδια και πιεζόµετρα, στο ρέµα Σουλού και στα χαρακώµατα που 

συνδέουν τις λίµνες. 

Τα δεδοµένα, σχετικά µε τη διακύµανση της στάθµης του νερού σε λίµνες και 

πιεζόµετρα, την καθίζηση, την απαλλαγή των ρευµάτων, που µεταδίδονται από 

ραδιοφωνικούς µόντεµ µε τις αρχές διαχείρισης των υδάτων. 

 

β) Άντληση των υπόγειων υδάτων πριν από την έναρξη της εκσκαφής. 

Ο σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να γίνει άντληση των υπόγειων υδάτων από τις 

υδρογεωτρήσεις απευθείας από τον υδροφόρο ορίζοντα, πριν από αυτό θα πρέπει να 

συγχέονται µε το νερό που έρχεται από το εσωτερικό της εκσκαφής. Αυτό το νερό είναι 

κακής ποιότητας, έχει υψηλότερα TDS (Σύνολο διαλυµένων στερεών ) και περιέχει 

αιωρούµενα στερεά, όπως τέφρα, λιγνίτης, ιλυώδη υλικό κλπ. 

Στο ορυχείο Αµυνταίου το υψηλότερο ποσό των ποσοτήτων που αντλούνται προέρχεται 

από τις περιµετρικές υδρογεωτρήσεις. Το 1996, για παράδειγµα αντλήθηκαν 16,8 x106 

m3, 13x106 m3 των οποίων προερχόταν από υδρογεωτρήσεις και 3,8 x106 m3 από τους 

επιφανειακούς  σταθµούς άντλησης. 

 

γ) Η χρήση της άντλησης υπόγειων υδάτων για γεωργική και οικιακή χρήση. 

∆εδοµένου ότι το µεγαλύτερο µέρος της άντλησης νερού είναι καλής ποιότητας µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί για πολλούς σκοπούς 

 

1) 4x106 m3, όντας το 50% του συνολικού νερού που απαιτείται ανά έτος, 

χρησιµοποιείται για το σταθµό ηλεκτροπαραγωγής Αµυνταίου, 

2) µικρή ποσότητα από τις  αντλητικές  ποσότητες  διανέµεται στα γύρω χωριά και τα 

κτίρια και τις  εγκαταστάσεις, όπως πόσιµο νερό. 

3) την υψηλότερη ποσότητα της άντλησης υπόγειων νερών χρησιµοποιείται για άρδευση. 

Με αυτόν τον τρόπο οι χωρικοί αντισταθµίσουν τα προβλήµατα που προκαλούνται στα 

χωράφια τους στον κώνο ταπείνωσης , δηλαδή µείωση της αποτελεσµατικότητας των 

φρεάτων ύδατος και υψηλότερο κόστος άντλησης. Η άντληση στα όρια του κώνου 

ταπείνωσης αποφεύγεται επίσης, πράγµα που θα µπορούσε να προκαλέσει την επέκταση 

της 

 

δ) ∆ιάθεση  των υπογείων υδάτων που προέρχονται από τις αντλήσεις  στις τάφρους. 
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Η συνδυασµένη επίδραση της άντλησης τεράστιων ποσοτήτων υπογείων υδάτων στη 

λεκάνη για γεωργική χρήση, ειδικά το καλοκαίρι, καθώς και για την προστασία και την 

αποστράγγιση του ορυχείου, προκαλεί σηµαντική πτώση της πιεζοµετρικής στάθµης. 

Συνεπώς το επίπεδο του νερού σε φρεάτια που χρησιµοποιούνται για σκοπούς άρδευσης 

ή πόσιµου νερού µειώνεται επίσης. Η σχετικά καλή ποιότητα του νερού που αντλείται  

από τα φρεάτια αποστράγγισης επιτρέπει τη χρήση του για την επανατροφοδοσία του 

υδροφορέα χωρίς να διακυβεύεται η απόφραξη του. Στο Αµύνταιο  ένα δίκτυο τάφρων 

είχε κατασκευαστεί για την αποστράγγιση της πρώην βαλτώδους περιοχής. 

 

 

Η διάθεση των υπόγειων υδάτων στο δίκτυο των τάφρων βοηθά τον εµπλουτισµό του 

υδροφόρου ορίζοντα, ελαχιστοποιεί την επέκταση του κώνου της ταπείνωσης και 

διατηρεί το επίπεδο των υπόγειων υδάτων στην περιοχή του εµπλουτισµού. Από την 

άλλη πλευρά όταν η συνολική ποσότητα του νερού δεν µπορεί να απορροφηθεί από το 

έδαφος, οι αγρότες αντλούν το υπόλοιπο του νερού άµεσα από τις τάφρους για άρδευση 

 

 

Στο παρακάτω  σχήµα φαίνεται σχηµατικά η διαχείριση υδατικών πόρων από τα Ορυχεία 

Πτολεµαΐδας, κατά την τριετία 2006-2008 
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Σχήµα 4.5: ∆ιαχείριση υδατικών πόρων στα Ορυχεία Πτολεµαΐδας (Πανεπιστήµιο 

Πατρών τµήµα γεωλογίας). 
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               Σχήµα 4.6: Αριθµός πηγαδιών για άρδευση στη λεκάνη Αµυνταίου ( ∆. 

∆ηµητρακόπουλος, Ε. Γρηγοράκου,  2001 ).      

 
                     

 
      
Σχήµα 4.7: Λεκάνη Αµυνταίου, η συνολική άντληση των ποσοτήτων   για την  

περίοδο 1993-2000 ( ∆. ∆ηµητρακόπουλος, Ε. Γρηγοράκου, 2001 ). 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Στην εργασία αυτή διερευνώνται ορισµένα θέµατα όπως η παρουσία των νερών στα 

ορυχεία, οι µέθοδοι και οι τεχνικές αποστράγγισης του ορυχείου, την έλλειψη των 

υδατικών πόρων µε την απαραίτητη διαχείριση τους, τις επιπτώσεις της αποστράγγισης 

στο υδάτινο περιβάλλον και τα µέτρα περιορισµού των επιπτώσεων της αποστράγγισης. 

Επίσης γίνεται αναφορά στη νοµοθεσία που ισχύει για τα νερά και τη προστασία τους σε 

Ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και συγκεκριµένα η µεταλλευτική νοµοθεσία στη χώρα µας. 

Από την έρευνα που έγινε προέκυψαν τα παρακάτω:  

1) Σήµερα η ∆.Ε.Η εξορύσσει περίπου 58x106 tn λιγνίτη το χρόνο, αυτό σηµαίνει ότι 

συνεχώς θα γίνεται δυσµενέστερη η εκµετάλλευση του και θα αυξάνεται η έκταση και  

το βάθος. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την αποκοπή σηµαντικών υδροφόρων οριζόντων και 

την αλλαγή του υδάτινου περιβάλλοντος. 

2) Απαιτείται ένα σχέδιο ορθολογικής διαχείρισης των ποσοτήτων νερού που αντλείται 

για την προστασία του ορυχείου ώστε να αξιοποιηθούν σωστά και να περιοριστούν οι 

επιπτώσεις από τις αντλήσεις. Το αντλούµενο νερό µπορεί να χρησιµοποιηθεί κατά κύριο 

λόγο για ύδρευση, άρδευση, στους Α.Η.Σ της ∆.Ε.Η, για τις ανάγκες του ορυχείου, 

ακόµα και για τη διοχέτευση των υδάτων σε λίµνες η ποτάµια για την διατήρηση της 

οικολογικής ισορροπίας της περιοχής. 

3) Η οδηγία 2000/60/ΕΚ αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του ευρωπαϊκού θεσµικού 

πλαισίου για την προστασία και διαχείριση των υδάτων. Το ουσιαστικότερο εργαλείο της 

κοινοτικής Οδηγίας 2000/60 αποτελούν τα σχέδια διαχείρισης (Άρθρο 13). 

Συγκεκριµένα, στο άρθρο αυτό προβλέπεται ότι τα Κράτη-Μέλη θα πρέπει να 

συντάσσουν ένα σχέδιο διαχείρισης για κάθε  λεκάνη απορροής ποταµού. Η χώρα µας  

χρειάζεται να επισπεύσει τις απαραίτητες διαδικασίες για την επίτευξη της καλής 

κατάστασης των υδάτων χωρίς να υπάρξουν κυρώσεις από την Ε.Ε και εκτός από αυτό 

να υπάρξει ένα σύστηµα ορθής διαχείρισης των υδάτων για το παρόν και το µέλλον. 

Επισηµαίνεται ότι η παρούσα πτυχιακή εργασία αποσκοπεί στην αρχική διερεύνηση των 

παραπάνω θεµάτων. Η πλήρης µελέτη των θεµάτων αυτών απαιτεί διεπιστηµονική 

συνεργασία πολλών ειδικοτήτων όπως Μηχανικών Μεταλλείων, Υδρογεωλόγων, 

Περιβαλλοντολόγων, Εδαφοτεχνικών, Αρχιτεκτόνων κ.λ.π. 
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                Εικόνα 1: Η µεγάλη λίµνη στο κλειστό ορυχείο του Αλιβερίου.  
 
 

 
 

         Εικόνα 2: Αντλιοστάσιο στο ορυχείο της Μεγαλόπολης και στο βάθος ο χώρος 
απόθεσης. 



∆ιαχείριση υδατικών πόρων στα ορυχεία                                                       Κάππας Θ. Α. 
 

 

                               
                  
                              Εικόνα 3: Πιεζόµετρο στο ορυχείο της Μεγαλόπολης.  
 

      
   Εικόνα 4: Αντλιοστάσιο στο ορυχείο της Μεγαλόπολης και στο βάθος δεξιά η εξόρυξη 
του λιγνίτη µε την εµφανή παρατήρηση των πρανών. 
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Εικόνα 5: Εξόρυξη λιγνίτη στο ορυχείο της Μεγαλόπολης καθώς και τα επίπεδα 
εκµετάλλευσης, το πρανές καφέ χρώµατος ήταν η αρχική εκµετάλλευση. 
 

          
 
           Εικόνα 6: Κλειστή υδρογεώτρηση στο ορυχείο της Μεγαλόπολης.  
 
 



∆ιαχείριση υδατικών πόρων στα ορυχεία                                                       Κάππας Θ. Α. 
 

 

 
 
         Εικόνα 7: Ταινιόδροµος µεταφοράς λιγνίτη στο ορυχείο της Μεγαλόπολης και στο 

βάθος διακρίνονται δυο αντλιοστάσια. 

 
 
        Εικόνα 8: Ατµοηλεκτρικός Σταθµός ( ΑΗΣ ) στο ορυχείο της Μεγαλόπολης.  
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