
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Πολλές βιομηχανίες παγκοσμί-
ως εξαρτώνται από την προμή-
θεια ορυκτών πρώτων υλών. Η 
εξάρτηση διαφόρων βιομηχα-
νιών υψηλής τεχνολογίας από 

σπάνιες γαίες είναι ένα νέο 
πρόβλημα. Από την άλλη, ο 

άνθρακας εξακολουθεί να είναι 
ένας από τους κορυφαίους πα-

γκόσμιους ενεργειακούς πό-
ρους. Συνεπώς, ο εξορυκτικός 

τομέας είναι ζωτικής σημασίας 
για την παγκόσμια οικονομία. 
Τα έσοδα των 40 κορυφαίων 

παγκόσμιων εταιρειών εξόρυξης 
ανήλθε σε περίπου 656 δισεκα-

τομμύρια δολάρια το 2020. 
(πηγή:  www.statista.com)  

Σε αυτό το τεύχος 

 Συνέντευξη με τη γεωλό-

γο Annie Ewing Rassios, 

τον άνθρωπο κλειδί πίσω 

από το Γεωπάρκο Γρεβε-

νών - Κοζάνης 

 Το μεταλλευτικό μουσείο 

στην πόλη Petrosani της 

Ρουμανίας 

 Οι 17 στόχοι της αειφό-

ρου ανάπτυξης και η σύν-

δεσή τους με την εκμε-

τάλλευση των ορυκτών 

πόρων.  
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

ΣΠΟΥΔΩΝ - ΜΙΑ 

ΚΡΙΣΙΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ  
 
Οι φοιτητές του 4ου έτους του Τμήμα-
τος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων θα 
κληθούν με την επόμενη δήλωση μαθη-
μάτων να επιλέξουν ποια κατεύθυνση 
θα ακολουθήσουν στο 8ο και 9ο εξάμη-
νο των σπουδών τους. Μια 
επιλογή που θα τους δώσει 
εξειδικευμένη επιστημονική 
γνώση και θα τους βοηθήσει 
να αναπτύξουν επιπλέον δεξιό-
τητες σε συγκεκριμένα πεδία 
της εκμετάλλευσης των ορυ-
κτών πόρων. Οι κατευθύνσεις 
που είναι διαθέσιμες από το 
πρόγραμμα σπουδών ακολου-
θούν τις επιταγές της αγοράς 
εργασίας, όπως διαμορφώνε-
ται από τις στοχεύσεις που 
έχουν τεθεί σε παγκόσμια επί-
πεδο για την προστασία του 
περιβάλλοντος, την αειφόρο 
ανάπτυξη και την ‘καθαρή’ 
παραγωγή ενέργειας. 

 Οι τρεις κατευθύνσεις στο Πρόγραμμα 
Σπουδών αφορούν: 

α. Την μεταλλευτική και γεωτεχνική 
μηχανική: πρόκειται για την βασική 
κατεύθυνση που αναφέρεται στις μεθό-
δους εξόρυξης, αντιστήριξης επιφα-
νειακών και υπόγειων έργων, στα συ-
στήματα φόρτωσης και μεταφοράς, 

στον αερισμό υπόγειων έργων, στην 
ανάλυση αστοχιών, στα φράγματα,  
στην εκμετάλλευση και επεξεργασία 
λατομικών υλικών και μαρμάρων, στην 
πληροφορική στα μεταλλευτικά έργα, 
στις μεταλλικές κατασκευές στα μεταλ-
λευτικά και βιομηχανικά έργα, στα πλη-
ροφοριακά συστήματα διαχείρισης 
μεταλλευτικών έργων.  

β. Τους ενεργειακούς πόρους: η κατεύ-
θυνση δίνει έμφαση στην εκμετάλλευ-
ση των ορυκτών ενεργειακών πόρων:  
γαιάνθρακες, πετρέλαια και φυσικό 
αέριο, περιλαμβάνοντας μαθήματα 

όπως η μηχανική ταμιευτήρων 
υδρογονανθράκων, η τεχνολο-
γία εκμετάλλευσης γαιανθρά-
κων, οι μέθοδοι εντοπισμού 
υδρογονανθράκων, η μηχανι-
κή πετρελαίου και φυσικού 
αερίου, η οικονομοτεχνική 
ανάλυση αξιοποίησης ενερ-
γειακών πόρων. Από τις Ανα-
νεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
έμφαση δίνεται στην αξιοποί-
ηση των γεωθερμικών πεδίων.   

γ. Την γεωπεριβαλλοντική 
μηχανική: η κατεύθυνση αυτή 
αναφέρεται στη διαχείριση 
αερίων, υγρών και στερεών 
αποβλήτων σε μεταλλευτι-

κούς και λατομικούς χώρους, αλλά και 
στον περιβαλλοντικό έλεγχο γενικότε-
ρα, την αποκατάσταση περιβάλλοντος 
στις εκμεταλλεύσεις ορυκτών πόρων, 
την εκπόνηση περιβαλλοντικών μελε-
τών, μελετών περιβαλλοντικών επιπτώ-
σεων και στρατηγικής περιβαλλοντικής 
εκτίμησης, στα καταστροφικά φαινόμε-
να και στη διαχείριση και πιστοποίηση 
ποιότητας.  



Γεωπάρκο Γρεβενών -
Κοζάνης 
 

Συνέντευξη με την διακεκριμένη γεωλόγο Dr Annie Ewing 
Rassios που αφιέρωσε την επαγγελματική της καριέρα 
στην έρευνα των πετρωμάτων του όρους Βούρινου και 
της ευρύτερης περιοχής των Γρεβενών και της Κοζάνης.  

 

 

 

Το Γεωπάρκο Γρε-
βενών—Κοζάνης 
«Τηθύς» είναι ένα 
από τα έξι γεω-
πάρκα της Ελλά-
δας που έχουν 
ενταχθεί στο χάρτη 
παγκόσμιων γεω-
πάρκων της 
UNESCO. Πρόκει-
ται για μια περιοχή 
μοναδικής γεωλο-
γικής κληρονομιάς, 
η οποία φιλοξενεί 

εντυπωσιακό αριθμό σημείων γεωλογικού ενδιαφέροντος 
που έχουν γίνει πλέον διάσημα σε όλο τον κόσμο για τη 
σπανιότητα, την επιστημονική και εκπαιδευτική τους αξία 
αλλά και τη μαγευτική ομορφιά τους. 

Για να συμβεί αυτό, τεράστια ήταν η συμβολή της γεωλό-
γου Dr. Annie Rassios. Η εξαίρετη επιστήμονας που ζει εδώ 
και 40 χρόνια στην περιοχή δέχτηκε πολύ ευγενικά να μας 
παραχωρήσει την συνέντευξη που ακολουθεί, παρά τα 
προβλήματα post-COVID που την ταλαιπωρούν.    

Κα Ράσσιος, πείτε λίγα λόγια για τον εαυτό σας και κυρίως 
για το πώς προσεγγίσατε την γεωλογία. 

Η γεωλογία ήταν οικογενειακή μας υπόθεση. Ο πατέρας 
μου ήταν γεωλόγος πετρελαίου. Όταν είμασταν μικρά κο-
ριτσάκια η αδερφή μου και εγώ, μας πήγε να μας δείξει 
μια γεώτρηση. Στη συνέχεια πήγαμε σε ένα εγκαταλειμμέ-
νο ορυχείο, ένα από τα πολλά που έχει στην Καλιφόρνια, 
στο Εθνικό πάρκο, το απολιθωμένο δάσος και αλλού. Είχαν 
την ευκαιρία να μαθαίνω διαρκώς για τα πετρώματα. Στα 7 
μου χρόνια για πρώτη φορά έσπασα με το σφυρί μια πέ-
τρα για να δω πόσο όμορφη είναι από μέσα. Αλλά ταυτό-
χρονα έσπασα και το σφυρί! 

Γενικά, είχα μεγάλο ενδιαφέρον για την επιστήμη από μι-
κρή ηλικία. Στο λύκειο παρακολουθούσα όλα τα επιστημο-

νικά μαθήματα. Έπειτα, το καλοκαίρι πήγα να δουλέψω 
στο ινστιτούτο ωκεανογραφίας του San Diego, όπου τότε 
γίνονταν μελέτες για τις τεκτονικές πλάκες. Βοήθησα κα-
θηγητές στις μελέτες που εκπονούσαν και έμαθα πολλά.  

Στη συνέχεια πήγα στο πανεπιστήμιο, μια περίοδο που 
έτυχε να συνεργάζεται με την NASA. Το πρώτο εργαστη-
ριακό πέτρωμα που εξετάσαμε στην NASA ήταν από τη 
σελήνη. Ήταν κάτι πολύ ενδιαφέρον, να αναλύσουμε δη-
λαδή σε τι διαφέρει ένα πέτρωμα της σελήνης από ένα 
πέτρωμα που υπάρχει στην γη. Επειδή το Πανεπιστήμιο 
και η NASA ήταν πολύ κοντά, εγώ και πολλές συμφοιτή-
τριές μου πηγαίναμε και δουλεύαμε εκεί τα Σαββατοκύ-
ριακα και ήταν ενδιαφέρον πως, σε τακτά χρονικά διαστή-
ματα, μας επισκέπτονταν τουρίστες αλλά και πολιτικοί, 
μέχρι και μέλη του κογκρέσου. 

Πως καταλήξατε να ερευνάτε τη γεωλογία της Ελλάδας;  

Η Ελλάδα έχει αρκετό ενδιαφέρον για τις τεκτονικές της 
πλάκες. Όσο ήμουν ακόμα στην Αμερική, έμαθα για ένα 
ερευνητικό πρόγραμμα του American National Science 
Foundation, στο οποίο συμμετείχε το Πανεπιστήμιο του 
Davis της Καλιφόρνια και θα διεξάγονταν στην Ελλάδα. Για  
κάποιο λόγο προτιμούσαν στο πρόγραμμα αυτό να προσ-
λαμβάνουν γυναίκες. Οπότε άρπαξα την ευκαιρία και ξεκί-
νησα την δουλειά με κάτι μελέτες στα σωρειτικά πετρώμα-
τα του Βούρινου. Κατά την διάρκεια της πρακτικής εργασί-
ας μου εδώ, διαπίστωσα πως μου άρεσε πολύ το ερευνητι-
κό θέμα και τους ζήτησα να συνεχίσω την δουλειά μου  
στην Ελλάδα. Ξεκίνησα την καριέρα μου σε αυτή την πε-
ριοχή, γνώρισα τον άντρα μου, μου άρεσε και ο τόπος και 
τελικά επέλεξα να μείνω. Θέλω να τονίσω το εξής, και 
γράψτε το όπως το λέω. Όλα αυτά τα χρόνια, έμεινα στα 
Γρεβενά και κατάφερα να γίνω επιστήμονας με διεθνή 
αναγνώριση, έχω δημοσιεύσει εργασίες μου σε κάποια 
από τα καλύτερα διεθνή περιοδικά φυσικής και γεωλογί-
ας, στη Γεωλογική Εταιρία της Αμερικής, και αλλού. Τα 
κατάφερα όλα αυτά ενώ εμένα στα Γρεβενά πολύ πριν 
έρθει η εποχή του internet.  



Ποιο το ξεχωριστό ενδιαφέρον που παρουσιάζουν τα πε-

τρώματα των Γρεβενών;  

Από τα πρώτα πετρώματα στα οποία δούλεψα ήταν αυτά 
του Βούρινου, ένα από τα πιο γνωστά βουνά της Ελλάδας, 
όπου δούλεψα εκεί για πολλά χρόνια και χαρτογραφούσα 
κάθε καλοκαίρι όλα τα οφιολιθικά πετρώματα της περιο-
χής.  Βέβαια, ο λόγος που μου δόθηκαν τα πρώτα χρήματα 
για να πραγματοποιήσω δίκη μου έρευνα ήταν ο χρωμίτης, 
επειδή αποτελούσε «στρατηγικό»’ ορυκτό λόγω της χρή-
σης του στην παραγωγή χάλυβα. Χωρίς χάλυβα, συνεπώς 
και χωρίς χρωμίτη, δεν θα μπορούσαν να κατασκευαστούν 
κινητήρες, αυτοκίνητα, αεροπλάνα, όπλα, κλπ. Λάβετε 
υπόψη ότι τη δεκαετία του 1970 η πρόσβαση των ΗΠΑ σε 
κοιτάσματα χρωμίτη ήταν δύσκολη. Χρωμίτης υπήρχε στη 
Ρωσία και την Κούβα, με τις οποί-
ες υπήρχαν τα γνωστά πολιτικά 
προβλήματα, και στη Νότια Αφρι-
κή, όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη οι 
προστριβές λόγω του καθεστώτος 
apartheid. Όπως ήταν φυσικό τα 
βλέμματα τότε στράφηκαν στον 
Βούρινο.  

Η διατριβή σας πάνω στους χρω-
μίτες σε τι συμπεράσματα κατέλη-
ξε;  

Ο χρωμίτης αποτελεί ένα πολύ 
ενδιαφέρον πέτρωμα που κρυ-
σταλλώνεται σε πολύ υψηλές θερ-
μοκρασίες αλλά εντοπίζεται και 
σε πετρώματα που κρυσταλλώνο-
νται σε πολύ πιο χαμηλές θερμο-
κρασίες. Παρατηρούμε λοιπόν 
πρωτογενή χρωμίτη με σφαιρική μορφή και διπλά σε αυ-
τόν μικρά διαμάντια (χωρίς οικονομική αξία!). Κάπως έτσι 
γεννήθηκε το ερώτημα πως βρέθηκαν εκεί διαμάντια και τι 
συνθήκες επικρατούσαν κατά την δημιουργία τους. Συμπε-
ράναμε, λοιπόν, πως έπρεπε να υπήρξαν συνθήκες υψη-
λής πίεσης και θερμοκρασίας καθώς και ότι οι χρωμίτες 
δημιουργήθηκαν σε μεγαλύτερα βάθη από αυτά που πι-
στεύονταν αρχικά.  Στην Αμερική παίρνεις διδακτορικό αν 
αποδείξεις ότι ο καθηγητής σου κάνει λάθος! 

Πείτε μας λίγα λόγια για το γεωπάρκο της Τηθύως. 

Είχαμε σκοπό εδώ και πολλά χρόνια να ξεκινήσουμε την 
δημιουργία του το γεωπάρκου των Γρεβενών επειδή η 
περιοχή έχει σπουδαία γεωλογική ιστορία που με βάση τις 
μελέτες μας φτάνει μέχρι και πριν ένα δισεκατομμύριο 
χρόνια. Πρόκειται για κάποια από τα πιο παλιά πετρώματα 
της Ελλάδας. Όμως, το πιο σπουδαίο είναι ότι εκτιμήθηκε 
πως τα πετρώματα αυτά είναι ίδια με τα πετρώματα που 
συναντώνται στην Νότια Αμερική. Με βάση αυτή την πλη-
ροφορία γίνεται πιο ξεκάθαρο πως γεννήθηκε ο ωκεανός 

της Τηθύως και πως έσπασε η Παγγαία και ξεκίνησε να 
απομακρύνεται η Ευρώπη από την Αφρική.  

Είναι αλήθεια ότι στην περιοχή γενήθηκε η Ευρώπη;  

Το τμήμα του γεωπάρκου που βρίσκεται στην Δεσκάτη 
ονομάζεται «Η γένεση της Ευρώπης» γιατί είναι εκεί όπου 
έσπασε η Παγγαία στο κομμάτι που θα γινόταν η Ευρώπη 
και στο κομμάτι που θα γινόταν η Αφρική. Κατά μια 
έννοια, αν η Παγγαία δεν έσπαγε σε αυτό το σημείο, η 
Ευρώπη δεν θα σχηματιζόταν ποτέ! 

ΟΙ τοπικοί φορείς στηρίζουν το γεωπάρκο; 

Το γεωπάρκο είναι μια Κοινωνική Επιχείρηση και ως τέτοια 
συνεργάζεται με πολλά άτομα. Στο παρελθόν στηρίζονταν 
περισσότερο σε άτομα που βοηθούσαν εθελοντικά. Από το 

2021, που έγινε δεκτή η αίτηση 
ένταξης του γεωπάρκου στο χάρ-
τη της UNESCO υπάρχει επιπλέον 
οικονομική ενίσχυση, όπως και 
από τις πωλήσεις του βιβλίου 
που έχει κυκλοφορήσει. Χρημα-
τοδότηση υπάρχει και από το 
πρόγραμμα για το γεωπεριβάλ-
λον και στο μέλλον μπορεί να 
προκύψουν νέα προγράμματα 
από την Περιφέρεια Δυτικής Μα-
κεδονίας.   

Τα σχέδια για το μέλλον του γεω-
πάρκου; 

Υπάρχουν πολλά έργα και βελ-
τιώσεις που πρέπει να γίνουν 
ώστε το γεωπάρκο να γίνει πιο 
φιλόξενο για τους επισκέπτες. 

Σημάνσεις, κιόσκια, σημεία υδροληψίας, τουαλέτες, στά-
σεις λεωφορείων, θέσεις για BBQ, όλα αυτά είναι έργα  
που θα κάνουν το πάρκο περισσότερο ελκυστικό.  Υπάρ-
χουν σχέδια και για τη δημιουργία ενός Εθνικού Κήπου 
Πετρωμάτων (National Rock Garden) στον οποίο θα εκτίθε-
νται πετρώματα απ’ όλη την Ελλάδα σε ένα ανοιχτό χώρο, 
με τα δείγματα να είναι ογκόλιθοι μεγάλων διαστάσεων.   

Τέλος, πως πιστεύετε πως το γεωπάρκο μπορεί να βοηθή-
σει τους νέους επιστήμονες; 

Ένας από τους λόγους που έχω δουλέψει τόσο σκληρά για 

το γεωπάρκο των Γρεβενών, είναι για να μπορέσουν να 

ανοίξουν θέσεις εργασίας για νέους γεωλόγους. Τα ελληνι-

κά πανεπιστήμια βγάζουν 600 γεωλόγους κάθε χρόνο. 

Υπάρχουν δουλειές για 600 γεωλόγους στην Ελλάδα. Η 

απάντηση είναι όχι. Το γεωπάρκο θα δημιουργήσει λοιπόν 

μερικές θέσεις εργασίας για αυτή την ειδικότητα. Θα δώ-

σει επίσης σε φοιτητές και ερευνητές να εκπονήσουν δι-

πλωματικές και πτυχιακές εργασίες και διάφορες μελέτες 

πάνω σε θέματα διεθνούς ενδιαφέροντος.  



Η πόλη Πετροσάνι (Petroșani) βρίσκεται στην κεντροδυτι-
κή Ρουμανία, στην περιοχή της Τρανσυλβανίας, και έχει 
πληθυσμό περίπου 35.000 κατοίκους. Σύμφωνα με τα ι-
στορικά αρχεία, ιδρύθηκε τον 17ο αιώνα μ.Χ. και στις αρ-
χές του 19ου αιώνα είχε μόλις 233 κατοίκους που ασχο-
λούνταν με την κτηνοτροφία.  

Η ιστορία της πόλης άλλαξε δραματικά όταν το 1840 ξεκί-
νησε η εξόρυξη του γαιάνθρακα, αρχικά σε επιφανειακά 
ορυχεία που γρήγορα εξελίχθηκαν σε υπόγεια βάθους έως 
και 800 μέρτων Η πόλη και τα ορυχεία γύρω από αυτή 
αρχικά ανήκαν σε οικογένειες ευγενών που διατηρούσαν 
άριστες σχέσεις με το αυστρο-ουγγαρικό καθεστώς. Οι 
κάτοικοί της ήταν αρχικά στην πλειονότητά τους Ούγγροι 
αλλά και Ρουμάνοι και Γερμανοί Μετά το τέλος του 1ου 
παγκοσμίου πολέμου, με τη Συνθήκη του Παρισιού, η πε-
ριοχή ενσωματώθηκε στην Ρουμανία.  

Υπό το κομουνιστικό καθεστώς, ο πληθυσμός της πόλης 
αυξήθηκε με γρήγορο ρυθμό, φτάνοντας το 1992 τους 
52.000 κατοίκους. Κύριος λόγος της αύξησης του πληθυ-
σμού ήταν η μεταφορά εργατικού δυναμικού από΄΄άλλες 
περιοχές της χώρας, προκειμένου να εργαστούν στα αν-

θρακωρυχεία.  Μετά την πτώση του καθεστώτος  Τσαου-
σέσκου, η Πετροσάνι, όπως και άλλες πόλεις της ευρύτε-
ρης περιοχής  άρχισαν να συρρικνώνονται ως αποτέλεσμα 
της διακοπής λειτουργίας πολλών ανθρακωρυχείων. Παρά 
την προσπάθεια διαφοροποίησης της οικονομίας, η Πε-
τροσάνι είναι μια από τις πόλεις της Ρουμανίας που σημεί-
ωσε το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης πληθυσμού από το 
1990 μέχρι σήμερα.  

Όλη η ιστορία της περιοχής που περιεγράφηκε παραπάνω 
απεικονίζεται με τον πλέον γλαφυρό τρόπο στο μεταλλευ-
τικό μουσείο που βρίσκεται στο κέντρο της Πετροσάνι, σε 
ένα κτίριο που κατασκευάστηκε το 1920 και έχει πλέον 
χαρακτηριστεί ως διατηρητέο. Το κτίριο αρχικά αποτελού-
νταν από διαμερίσματα για την διαμονή εργαζόμενων των 
ορυχείων. Στη συνέχεια φιλοξένησε τα κεντρικά γραφεία 
της μεταλλευτικής επιχείρησης, ενώ από το 1966 μετατρά-
πηκε σε μουσείο.  

Σήμερα το ορυχείο φιλοξενεί πάνω από 1500 εκθέματα, 
τόσο στο στεγασμένο, όσο και στον αύλειο χώρο του, κυ-
ρίως στοιχεία εξοπλισμού, ρούχα, έγγραφα, σχέδια και 
αναμνηστικά αντικείμενα.  

 

Φωτογραφίες:  

Σε αυτή τη σελίδα:   τομή υπόγειου 
ανθρακωρυχείου, στην απέναντι σελί-
δα: πάνω—ο αύλειος χώρος του μου-
σείου, μέση—εξοπλισμός φόρτωσης 
και μεταφοράς υπογείων, κινούμενος 
σε σιδηροτροχιές, κάτω—εξοπλισμός 
εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου γαιάν-
θρακα.  

  

 

Με αφορμή την συμμετοχή του Τμήματος μας στο 10ο Διεθνές Πο-

λυθεματικό Συμπόσιο «UNIVERSITARIA SIMPRO 2022: Ποιότητα 

και καινοτομία στην εκπαίδευση, την έρευνα και τη βιομηχανία», το 

οποίο πραγματοποιήθηκε στο Πετροσάνι της Ρουμανίας στις 27-29 

Οκτωβρίου, επισκεφθήκαμε το μεταλλευτικό μουσείο της πόλης και 

σας παρουσιάζουμε μέρος από τα εκθέματά του και από την μεταλ-

λευτική ιστορία της περιοχής.   

Το μεταλλευτικό μουσείο στην  
πόλη Πετροσάνι της Ρουμανίας 



Επιπλέον, στο υπόγειο του μουσείου υπάρχει μια αναπαράστα-
ση του τρόπου που γίνονταν η υποστήριξη των στοών με μεταλ-
λικά πλαίσια και ξυλεία καθώς και ένα ομοίωμα κλωβού μεταφο-
ράς προσωπικού μέσα από το φρεάτιο πρόσβασης του κοιτά-
σματος.  

Αξίζει τέλος να αναφερθεί ότι ένα μεγάλο τμήμα του μουσείου 
είναι αφιερωμένο στην παρουσίαση στοιχείων για τον αριθμό 
των ατυχημάτων και των απωλειών ζωών που υπήρξαν, κυρίως 
στα υπόγεια ορυχεία, καθώς και των σωστικών μέσων που ήταν 
διαθέσιμα κατά καιρούς για να αντιμετωπιστούν τέτοια συμβά-
ντα. Ουσιαστικά, η επίσκεψη στο μουσείο αποτελεί μια εκδήλω-
ση απότισης φόρου τιμής στους εκατοντάδες εργαζόμενους που 
έχασαν τη ζωή τους μέσα στις στοές των ανθρακωρυχείων.  

   

Πρακτική άσκηση φοιτητών 

μέσω του προγράμματος  

ΕΣΠΑ 

 
Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 9 Δεκεμ-
βρίου 2022 διαδικτυακή ενημέρωση των φοι-
τητών για την δυνατότητα πραγματοποίησης 
της πρακτικής άσκησης με χρηματοδότηση 
από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. 

Η επόμενη προγραμματική περίοδος αφορά 
το διάστημα από 1 Μαρτίου έως 31 Οκτωβρί-
ου και για το τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πό-
ρων, επειδή η πρακτική δεν μπορεί να συμπί-
πτει  με περιόδους διεξαγωγής μαθημάτων, 
από 1 Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου. Για την 
συγκεκριμένη περίοδο οι θέσεις πρακτικής 

για το Τμήμα μας είναι 30 και η επιλογή των 
φοιτητών που θα τις καταλάβουν θα γίνει με 
βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στον Κα-
νονισμό Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, ο 
οποίος βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο:  
Πρακτική Άσκηση – Τμήμα Μηχανικών Ορυ-
κτών Πόρων (uowm.gr)  

Η πρακτική άσκηση μέσω του ΕΣΠΑ είναι 
διάρκειας 2 μηνών, χωρίς δυνατότητα διακο-
πής και επανέναρξης. Οι φοιτητές μπορούν να 
επιλέξουν οι ίδιοι τον φορέα, ιδιωτικό ή δη-
μόσιο, στον οποίο θα κάνουν την πρακτική 
τους, ο οποίος μπορεί να βρίσκεται οπουδή-
ποτε εντός της Ελλάδας, ανεξάρτητα από τον 
τόπο μόνιμης κατοικίας τους και την πόλη 
όπου σπουδάζουν.    



Συμμετοχή του Τμήματος ΜΟΠ 
σε διεθνή συνέδρια 
 

Παρουσία σε δύο διεθνή συνέδρια είχε το τμήμα μας με 
εργασίες που εκπονήθηκαν από καθηγητές και υποψή-
φιους διδάκτορες.  

Στο 16ο Διεθνές Συμπόσιο της Ελληνικής Γεωλογικής Εται-
ρείας, που φιλοξενήθηκε από το Πανεπιστήμιο της Πά-
τρας στις 17-19 Οκτωβρίου 2022, οι καθηγητές του τμή-
ματος Ι. Καπαγερίδης, Α. Ασβεστά και Φ. Παυλουδάκης 
και η υποψήφια διδάκτορας Α. Πάτρα παρουσίασαν 6 
συνολικά εργασίες που αφορούσαν την ανάπτυξη ψηφια-
κών διδύμων κοιτασμάτων, τα ηφαιστειακά πετρώματα 
της περιοχής Ακρίτα - Μεταλλικό της Ζώνης Ροδώπης, την 
ανάπτυξη βάσεων γνώσεων για τη λειτουργία και αποκα-
τάσταση επιφανειακών ορυχείων με συγκεκριμένες τεχνι-
κές, όπως η IDEF0, και την ανάδειξη της βιομηχανικής 
κληρονομιάς των λιγνιτωρυχείων Πτολεμαΐδας.  

Επιπλέον, με εργασία που είχε θέμα την παρακολούθηση 
μετακινήσεων πρανών ορυχείων με μη επανδρωμένα 
ιπτάμενα μέσα, ο καθηγητής του τμήματος κ. Φ. Παυλου-
δάκης και ο υποψήφιος διδάκτορας κ. Σ. Τσαχουριδης 
συμμετείχαν στο 10ο Διεθνές Πολυθεματικό συμπόσιο 
που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο της Petrosani Ρουμανί-
ας, στις 27-29 Οκτωβρίου 2022.  

Πραγματοποιήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου η ορκωμο-
σία 42 Μηχανικών Γεωτεχνολογίας και Περιβάλ-
λοντος Τ.Ε. στην τελετή αποφοίτησης που φιλο-
ξενήθηκε στο μεγάλο αμφιθέατρο του κτιριακού 
συγκροτήματος του Πανεπιστημίου στα Κοίλα. 
Στην τελετή παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος του τμή-
ματος κ. Ιωάννης Καπαγερίδης, ο οποίος απεύ-
θυνε την κύρια ομιλία της ημέρας, οι καθηγητές 
Α. Ασβεστά και Φ. Παυλουδάκης, πολλοί επιστη-
μονικοί συνεργάτες του τμήματος καθώς και 
πλήθος συγγενών και φίλων των φοιτητών που 
ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις σπουδές τους.   

Ξενάγηση στο γεωπάρκο     
Γρεβενών - Κοζάνης 
 

Το Σάββατο 16 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε ξενάγη-
ση στο Γεωπάρκο Γρεβενών - Κοζάνης, το οποίο έχει 
ενταχθεί στον παγκόσμιο χάρτη γεωπάρκων της 
UNESCO. Στην ξενάγηση συμμετείχε ομάδα φοιτητών 
και καθηγητών του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πό-
ρων. Η ξενάγηση ξεκίνησε από το Γεφύρι Αζίζ Αγά και 
κατέληξε στο Γεφύρι και το φαράγγι Πορτίτσας. Την 
ξενάγηση συντόνισε η υπεύθυνη του Γεωπάρκου, Δρ. 
Annie Rassios με τη συνδρομή των μελών της επιστημο-
νικής ομάδας του Γεωπάρκου, γεωλόγων Άννας Μπάτση 
και Ντίνας Γκίκα. Η πορεία της ομάδας ξεκίνησε από το 
γεφύρι του Αζιζ Αγά και κατέληξε στο φαράγγι της Πορ-
τίτσας, δίνοντας στα μέλη της της ευκαιρία να δουν ε-
ντυπωσιακούς γεωλογικούς σχηματισμούς με τα παλαι-
ότερα πετρώματα της Ελλάδας αλλά και να απο-
λάφσουν το μαγευτικό φθινοπωρινό τοπίο των Γρεβε-
νών.   

 



Τον Σεπτέμβριο του 2015, οι εκπρόσωποι 193 κρατών 
μελών του ΟΗΕ συμφώνησαν σε ένα σύνολο 17 Στό-
χων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development 
Goals - SDG). Οι στόχοι αυτοί αντιπροσωπεύουν την 
παγκόσμια ατζέντα για δίκαιη, χωρίς κοινωνικούς απο-
κλεισμούς και περιβαλλοντικά βιώσιμη οικονομική 
ανάπτυξη έως το 2030.  

Στο πλαίσιο αυτό, οι εταιρείες εξόρυξης μεταλλευμά-
των και βιομηχανικών ορυκτών έχουν τη δυνατότητα 
να πρωταγωνιστήσουν στην προσπάθεια επίτευξης 
των 17 στόχων. Μέσω των δραστηριοτήτων τους, οι 
εταιρείες εξόρυξης μπορούν να δημιουργήσουν κέρ-
δη, απασχόληση και οικονομική ανάπτυξη σε χώρες 
χαμηλού εισοδήματος, συμβάλλοντας αποφασίστηκα 
στην επίτευξη στόχων όπως η μηδενική φτώχεια (1), η 
μηδενική πείνα (2) και η αξιοπρεπής εργασία και οικο-
νομική ανάπτυξη (8).  

Επιπλέον, μέσω συνεργασιών με τις κυβερνήσεις και 
τους κοινωνικούς φορείς, οι εταιρείες εξόρυξης μπο-
ρούν να διασφαλίσουν ότι τα οφέλη της εξόρυξης θα 
επεκταθούν και πέρα από την περίοδο λειτουργίας 
του ίδιου του ορυχείου, έτσι ώστε η εξορυκτική βιομη-
χανία να έχει τελικά θετικό αντίκτυπο στο φυσικό πε-
ριβάλλον (στόχοι 14 και 15), την κλιματική αλλαγή 
(στόχος 13) και το κοινωνικό κεφάλαιο (στόχοι 10, 16 
και 17).  

Προς την ίδια κατεύθυνση, οι εταιρείες εξόρυξης κα-
λούνται επίσης να εξορύσσουν υπεύθυνα, να κατανα-
λώνουν λιγότερους πόρους (στόχος 12), να χρησιμο-
ποιούν ασφαλέστερες διαδικασίες, να ενσωματώνουν 
νέες βιώσιμες τεχνολογίες (στόχος 7), να προωθούν τη 
ευημερία των τοπικών κοινοτήτων (στόχος 11), να 
περιορίζουν τις εκπομπές (στόχος 6) και να βελτιώ-
νουν την περιβαλλοντική τους διαχείριση.  

Οι εταιρείες εξόρυξης που θα δεσμευτούν να επιτύ-
χουν τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης θα επωφε-
ληθούν από τη βελτίωση των σχέσεων με τις κυβερνή-
σεις και τις τοπικές κοινότητες, καθώς και από την 
καλύτερη πρόσβαση σε οικονομικούς πόρους, ενώ 
όσες εταιρείες δεν καταφέρουν να συμμετάσχουν ου-
σιαστικά στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης μακρο-
πρόθεσμα θα θέσουν σε κίνδυνο τις ίδιες δραστηριό-
τητές τους. 

Οι σχέση της εξορυκτικής βιομηχανίας με τους στό-
χους βιώσιμης ανάπτυξης προσδιορίζονται με σαφή-
νεια στην αναφορά του 2016 με τίτλο: Mapping Min-
ing to the Sustainable Development Goals: An Atlas, 
που συντάχθηκε από το Columbia Center on Sustaina-
ble Investment, το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμέ-
νων Εθνών, το Δίκτυο Βιώσιμων Λύσεων των Ηνωμέ-
νων Εθνών και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. 

Πως η εξορυκτική βιομηχανία μπορεί να συμβάλει στην επί-
τευξη των 17 στόχων της βιώσιμης (αειφόρου) ανάπτυξης 



H συντακτική ομάδα της ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ αποτελείται από τους: 

Παυλουδάκη Φραγκίσκο, Επίκουρο Καθηγητή 

Τσαχουρίδη Άγγελο, Υποψήφιο Διδάκτορα 

Κορδονίδη Βασίλειο, Κουνέλη Ραφαήλ, Σκρέκο Ηλία, Στεφανίδη Αστέριο, φοιτητές του 3ου έτους 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 24610 68087 / 6947778180 

Email: fpavloudakis@uowm.gr 

Ομότιμος καθηγητής του 
Τμήματος Μηχανικών Ο-
ρυκτών Πόρων ανακηρύ-
χθηκε ο Δρ. Αθανάσιος 
Τριανταφύλλου. Ο μέχρι 
πρόσφατα Κοσμήτορας 
της Πολυτεχνικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Μακεδονίας, διετέλε-
σε 37 χρόνια καθηγητής, 
τα 20 από αυτά στην ανώ-
τατη βαθμίδα, πραγματο-
ποιώντας σημαντικό εκ-
παιδευτικό έργο. Εξίσου 
πλούσια ήταν και η ερευ-
νητική του δραστηριότη-
τα, με επίκεντρο το εργα-
στήριο ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης και περιβαλλο-
ντικής φυσικής που ο ίδιος 
οργάνωσε. Μέσα από το 

εργαστήριό του ο Δρ. Τριανταφύλλου 
συνέβαλε, μεταξύ άλλων, και στην ε-
γκατάσταση και λειτουργία ενός πυ-
κνού δικτύου σταθμών παρακολούθη-
σης της ποιότητας της ατμόσφαιρας 
στο λεκανοπέδιο της Πτολεμαιδας, 
μιας περιοχής που επιβαρύνεται από 
τη λειτουργία των ορυχείων και των 
ατμοηλεκτρικών σταθμών της ΔΕΗ Α.Ε.  

֍ 

Ο κ. Χρήστος Γράβαλος, Μηχανικός 
Ορυκτών Πόρων (2009) είναι ο νέος 
υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματός 
μας. Η διατριβή του θα αφορά την 

ανάλυση ρίσκου ευστάθειας θαλάμων 
και στύλων σε υπόγεια εκμετάλλευση 
μαρμάρου μέσω αξιολόγησης δεδομέ-
νων γεωτεχνικών οργάνων παρακο-
λούθησης και θα εκπονηθεί υπό την 
επίβλεψη του αναπληρωτή καθηγητή 
Δρ. Ι. Καπαγερίδη.   

֍ 

Ορκίστηκε ενώπιον του Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κ. 
Θεοδουλίδη Θεόδωρου, ο νέος επίκου-
ρος καθηγητής του Τμήματος, κ. Δημή-
τριος Μαρινάκης με αντικείμενο τη 
μηχανική εκμετάλλευσης υδρογοναν-
θράκων.  

֍ 

Μετά από ηλεκτρονική ψηφοφορία η 
φοιτητές του 7ου εξαμήνου Ευάγγελος 
Ταχματζίδης και Γεώργιος Καψάλας 
εκλέχθηκαν εκπρόσωπος και αναπλη-
ρωτής εκπρόσωπος, αντίστοιχα, των 
φοιτητών του πρώτου κύκλου σπου-
δών στην συνέλευση του Τμήματός 
μας. Η θητεία τους ολοκληρώνεται στις 
31-12-2023. Ευχόμαστε και πιστεύου-

με ότι η παρουσία τους στην συνέλευ-
ση θα είναι χρήσιμη και επωφελής για 
τους φοιτητές και για το Τμήμα, γενι-
κότερα.  

֍ 

Στο 3ο Webinar του GrawMat Innova-
tion Cluster Webinar Series για το 2022 
που πραγματοποιήθηκε στις 30 Νοεμ-
βρίου παρουσιάστηκε το ιδιαίτερα 
ενδιαφέρον και επίκαιρο θέμα της χρή-
σης μεθόδων μηχανικής μάθησης και 
των εφαρμογών τους στην μεταλλευτι-
κή τεχνολογία. Εισηγητής του θέματος 
ήταν ο Πρόεδρος του Τμήματός μας κ. 
Ι. Καπαγερίδης.   

֍ 

Ενδιαφέρουσα διαδικτυακή παρουσία-
ση αναμένεται να πραγματοποιηθεί 
την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022, ώρα 
4:30μ.μ. με θέμα τις εφαρμογές τρισ-
διάστατης χαρτογράφησης στην υπη-
ρεσία της λειτουργίας και περιβαλλο-
ντικής αποκατάστασης επιφανειακών 
ορυχείων. Η παρουσίαση θα γίνει από 
τις εταιρίες Helicon Industrial και Lux 
Modus.  


