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Λιγνίηηρ και Αημοηλεκηπικά Επγοζηάζια 

Λιγνιηωπςσείο 

 
Μεηά ηνλ Β' Παγθόζκην Πόιεκν ε πόιε ηεο 

Πηνιεκαΐδαο έδεημε λέα ζεκάδηα αλάθακςεο. Η 
αλαθάιπςε ηνπ ιηγλίηε, απνηέιεζε ζπνπδαίν ξόιν ζηελ 
αλάπηπμε ηεο πόιεο θαη κεηέηξεςε όιε ηε γύξσ πεξηνρή 
από γεσξγν-θηελνηξνθηθή ζε βηνκεραληθή. 

ηε δεθαεηία ηνπ 1950, αλαθαιύθζεθαλ ηεξάζηηεο 
πνζόηεηεο ιηγλίηε ζην ππέδαθνο θαη έθηνηε ε επξύηεξε 
πεξηνρή έρεη γίλεη ην κεγαιύηεξν θέληξν εμόξπμεο ιηγλίηε 
ζηε ρώξα. Η θπβέξλεζε ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή 
δεκηνύξγεζε ην πξώην αηκνειεθηξηθό εξγνζηάζην ην 
νπνίν έδσζε ώζεζε ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο 
επξύηεξεο πεξηνρήο. ηελ ζπλέρεηα δεκηνπξγήζεθαλ άιια 
δύν εξγνζηάζηα θαη άιιεο παξόκνηεο κεγάιεο κνλάδεο ηεο 
ΓΔΗ ζηηο πεξηνρέο ηνπ λνκνύ Φισξίλεο (πεξηνρή 
Ακπληαίνπ) ην 1987 θαη εληόο ηνπ λνκνύ Κνδάλεο (αιιά 
εθηόο ησλ δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηεο Πηνιεκαΐδαο) ζηελ 
πεξηνρή Αγίνπ Γεκεηξίνπ. 

 

 
 

ήκεξα (2006) ιεηηνπξγνύλ 5 αηκνειεθηξηθνί ζηαζκνί 
ΑΗ ζηελ πεξηνρή. Κάζε ρξόλν εμνξύζζνληαη 55 



εθαηνκκύξηα ηόλνη ιηγλίηε θαη από ηηο 15 ζεξκνειεθηξηθέο 
κνλάδεο, πνπ απνδίδνπλ ηζρύ πάλσ από 4,000 MW, 
παξάγεηαη πεξίπνπ ην 70% ηεο ειεθηξηθήο ηζρύνο ηεο 
ρώξαο. Καηαζθεπαζηηθέο εηαηξίεο, ηερληθέο εηαηξίεο, 
εξγαηηθό, ηερληθό θαη επηζηεκνληθό πξνζσπηθό από όιε 
ηελ Διιάδα έρεη εγθαηαζηαζεί ζηελ Πηνιεκαΐδα, ιόγσ ηνπ 
εξγνζηαζίνπ. Σα ιηγληησξπρεία ηεο Πηνιεκαΐδαο 
ζεσξνύληαη ηα κεγαιύηεξα ζηα Βαιθάληα. 

 
 

 

Η Λιγνιηοθόπορ λεκάνη Πηολεμαΐδαρ – 
Αμςνηαίος 

 
ηε Γπηηθή Μαθεδνλία θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ ηάθξν 

πνπ αλαπηύζζεηαη ζηνλ άμνλα Φιώξηλα – Πηνιεκαΐδα – 
Κνδάλε – Διαζζόλα ,είλαη ζπγθεληξσκέλα ηα κεγαιύηεξα 
απνζέκαηα ιηγλίηε πνπ δηαζέηεη ν Διιαδηθόο ρώξνο. 

πγθεθξηκέλα ζήκεξα ,ηα εθκεηαιιεύζηκα απνζέκαηα 
ιηγλίηε ηεο επξύηεξεο ιεθάλεο Πηνιεκαΐδαο ,πνπ κε ηηο 
ζεκεξηλέο ζπλζήθεο κπνξνύλ λα εθκεηαιιεπζνύλ γηα ηελ 
παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ,θηάλνπλ ηνπο 2.700 εθ. 
ηόλνπο πνπ ηζνδπλακνύλ κε 400 εθ .ηόλνπο πεηξειαίνπ 
,αμίαο πάλσ από 55 δηο. Γνιάξηα . 

Η εθκεηάιιεπζε ηνπ ιηγλίηε ζηελ πεξηνρή μεθίλεζε ην 
1956. 

Ο ιηγλίηεο Πηνιεκαΐδαο εμνξύζζεηαη θαη 
ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο σο θαύζηκε ύιε ζηνπο 
Αηκνειεθηξηθνύο ηαζκνύο (ΑΗ) ηεο πεξηνρήο ,νη νπνίνη 
παξάγνπλ ην 65% πεξίπνπ ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ 
θαηαλαιώλεηαη ζήκεξα ζε όιε ηελ Διιάδα. 



 

 

Οη Αηκνειεθηξηθνί ηαζκνί ηνπ Δλεξγεηαθνύ θέληξνπ 
Πηνιεκαΐδαο - Ακπληαίνπ ,είλαη νη εμήο: 

 ΑΗ Πηνιεκαΐδαο:    620 MW 

 ΑΗ Καξδηάο:     1200 MW 

 ΑΗ Αγίνπ Γεκεηξίνπ:   1580 MW 
 ΑΗ Ακπληαίνπ:    600 MW 

 ΑΗ ΛΙΠΣΟΛ:     43 MW 

 ΑΗ Μειίηεο Φιώξηλαο (2003): 330 MW 

Η αμηνπνίεζε όκσο ηνπ ιηγλίηε δε ζηακαηά εδώ. Η 
ζέξκαλζε ηεο Πηνιεκαΐδαο θαη Κνδάλεο γίλεηαη ήδε κε 
δεζηό λεξό ην νπνίν εμαζθαιίδεηαη από ηνπο 
Αηκνειεθηξηθνύο ηαζκνύο ηεο πεξηνρήο (Σειεζέξκαλζε 
). Μ’ απηό ηνλ ηξόπν νη θάηνηθνη ησλ παξαπάλσ πόιεσλ 
,έρνπλ θηελή νηθηαθή ζέξκαλζε θαη ηαπηόρξνλα δελ 
επηβαξύλεηαη ε αηκόζθαηξα από ηελ ιεηηνπξγία ησλ 
θεληξηθώλ ζεξκάλζεσλ .πνπ ιεηηνπξγνύλ κε πεηξέιαην. 

Σέινο ,έλα κέξνο ηεο ηέθξαο πνπ παξάγνπλ νη 
Αηκνειεθηξηθνί ηαζκνί από ηελ θαύζε ηνπ ιηγλίηε 
,αλακηγλύεηαη κε ηα Διιεληθά ηζηκέληα γηα λα βειηηώζεη ηηο 
ηδηόηεηεο ηνπο. 

 



Η εξόπςξη ηος λιγνίηη – Εξοπλιζμόρ – 
Πποζωπικό 

 
Ο ιηγλίηεο βξίζθεηαη θάησ από ηελ επηθάλεηα ηνπ 

εδάθνπο ζε βάζνο πνπ θπκαίλεηαη από 60 – 250 κ. 
πεξίπνπ θαη γηα λα ηνλ εμνξύμνπκε πξέπεη πξώηα λα 
δηαθηλήζνπκε ηα πιηθά πνπ βξίζθνληαη πάλσ από απηώλ 
.δειαδή ηα ππεξθείκελα. 

Η εμόξπμε ησλ ππεξθεηκέλσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ 
ιηγλίηε ,γίλεηαη κε κεγάια ειεθηξνθίλεηα κεραλήκαηα 
ζπλερνύο ιεηηνπξγίαο ηνπο ΚΑΓΟΦΟΡΟΤ ΔΚΚΑΦΔΙ 
.Από ηα πιηθά πνπ εμνξύζζνληαη ,ν κελ ιηγλίηεο 
κεηαθέξεηαη ζηνπο Αηκνειεθηξηθνύο ηαζκνύο ,ηα δε 
ππεξθείκελα θαη ελδηάκεζα πιηθά ,κεηαθέξνληαη θαη 
απνηίζεληαη θπξίσο ζηηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο έρεη 
πξνεγεζεί εμόξπμε ,ώζηε κεηά ην ηέινο ηεο 
εθκεηάιιεπζεο ,ε επίπησζε ζην ηνπίν ηεο πεξηνρήο λα 
είλαη ε ειάρηζηε δπλαηή. 

Η κεηαθνξά ηνπ ιηγλίηε θαη ησλ ζηείξσλ ,γίλεηαη κε 
ηνπο ΣΑΙΝΙΟΓΡΟΜΟΤ νη νπνίνη κπνξνύλ λα κεηαθέξνπλ 
ζπλερώο ζε καθξηλέο απνζηάζεηο κεγάιεο πνζόηεηεο 
πιηθώλ. 

Σέινο ,ε απόζεζε ησλ ζηείξσλ πιηθώλ ζηηο πεξηνρέο 
όπνπ έρεη απνιεθζεί ν ιηγλίηεο ,γίλεηαη κε κεγάια 
ειεθηξνθίλεηα κεραλήκαηα – ηα ζπλερνύο ιεηηνπξγίαο πνπ 
νλνκάδνληαη ΑΠΟΘΔΣΔ. 

Απηόο είλαη ν θύθινο γηα ηελ εμόξπμε θαη 
εθκεηάιιεπζε ηνπ ιηγλίηε .ηε δηαδηθαζία ,ζπκκεηέρνπλ θαη 
άιια κηθξόηεξα κεραλήκαηα ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ ηα 
ειεθηξνθίλεηα κεραλήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπο. 



 

ήκεξα ζην ιηγληηηθό θέληξν Πηνιεκαΐδαο – 
Ακπληαίνπ ιεηηνπξγνύλ: 

 42 ειεθηξνθίλεηνη θαδνθόξνη εθζθαθείο . 
 16 ειεθηξνθίλεηνη απνζέηεο πιηθώλ. 
 213 πεξίπνπ δεδεινθίλεηα κεραλήκαηα (θνξησηέο, 

κπνπιληόδεο ,απηνθίλεηα θιπ). 
ην ιηγληηηθό θέληξν απαζρνινύληαη πεξίπνπ 5.000 

εξγαδόκελνη .Δίλαη εηδηθεπκέλν πξνζσπηθό ,ζηηο 
πξνζπάζεηεο ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη ε κεγάιε αλάπηπμε 
πνπ εκθαλίδεη ην πξώην Ληγληηηθό Κέληξν ηεο ρώξαο καο 
ηα ηειεπηαία ρξόληα. Η αλάπηπμε απηή ,επηηξέπεη ζηε ΓΔΗ 
λα ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμύ ησλ κεγαιπηέξσλ παξαγσγώλ 
άλζξαθα παγθόζκηα ,θαηέρνληαο ζήκεξα ηελ δεύηεξε 
ζέζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ,ηελ ηέηαξηε ζηελ Δπξώπε 
θαη ηελ πέκπηε ζηνλ θόζκν. 

Σν Ληγληηηθό Κέληξν Πηνιεκαΐδαο – Ακπληαίνπ, 
απνηειεί ηε κεγαιύηεξε ππεξεζηαθή Μνλάδα ηεο ΓΔΗ θαη 
απνηειείηαη ζήκεξα από ηα εμήο ιηγληησξπρεία: 

 Ληγληησξπρείν ΚΤΡΙΟΤ ΠΔΓΙΟΤ 

 Ληγληησξπρείν ΚΑΡΓΙΑ 

 Ληγληησξπρείν ΝΟΣΙΟΤ ΠΔΓΙΟΤ 

 Ληγληησξπρείν ΑΜΤΝΣΑΙΟΤ 



 

 

 

 

 

 

 
Πεπιβάλλον – Αποκαηάζηαζη εδαθών 

 
Οη επηθαλεηαθέο εθκεηαιιεύζεηο ιηγλίηε ,ιόγν ησλ 

ηεξάζηησλ εθζθαθώλ θαη ησλ εθηεηακέλσλ απνζέζεσλ 
πνπ ζπλεπάγνληαη, πξνθαινύλ αιινηώζεηο ζηε 
γεσκνξθνινγία ηνπ εδάθνπο θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπ 
θπζηθνύ ηνπίνπ ,δηαηαξαρέο ζηελ παλίδα θαη ρισξίδα θαη 
αλαηξνπή ηεο ηζνξξνπίαο ησλ επηθαλεηαθώλ θαη ππνγείσλ 
λεξώλ .Η ΓΔΗ αλαγλσξίδνληαο όηη ε απνθαηάζηαζε ηνπ 
πεξηβάιινληνο ζηα ιηγληησξπρεία ηεο απνηειεί ζέκα 
κεγάιεο νηθνλνκηθήο ,θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο ζεκαζίαο, 
θηλείηαη πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο αλάπιαζεο ησλ εδαθώλ 
θαη ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο κε 
ζηόρν ηελ επηζηξνθή ελόο λένπ ρώξνπ ,βειηησκέλνπ ,πνπ 
λα ζπλδέεηαη θαη αξκνληθά κε ην ππόινηπν ηνπίν . 

 

 


