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Ορυχείο ονομάζεται ο 
τόπος επιφανειακός ή 
εσωτερικός στη Γη από τον 
οποίο εξάγονται 
χρήσιμα ορυκτά. Με το ίδιο 
όνομα φέρεται γενικά κάθε 
τόπος απ΄ όπου 
εξορύσσονται υλικά 
χρήσιμα κυρίως στη 
βιομηχανία. Όταν τα 
εξορυσσόμενα υλικά 
είναι μέταλλα τότε ο τόπος 
αυτός λέγεται μεταλλείο, αν 
πρόκειται για οικοδομικά 
υλικά λέγεται λατομείο.
(wikipedia)



Ορυχεία και 
περιβάλλον: 
εν δυνάμει 
επιπτώσεις

Η εκμετάλλευση ενός ορυχείου 
μπορεί να έχει επιπτώσεις σε 
όλες τις πτυχές του 
περιβάλλοντος: μεταβολή του 
τοπογραφικού ανάγλυφου, 
ρύπανση των εδαφών και των 
νερών, καταστροφή υδροφόρων 
οριζόντων, αλλαγή του 
υδρογραφικού δικτύου, έκλυση 
σωματιδίων στην ατμόσφαιρα, 
καταστροφή  βιοτόπων 





Αποκατάσταση 
εδαφών: τι ορίζει η 
νομοθεσία

Τα άρθρα 89 και 90 του 
Κ.Μ.Λ.Ε. ορίζουν μια σειρά από 
διατάξεις για την αδειοδότηση
των έργων, την εφαρμογή 
βέλτιστων διαθέσιμων 
τεχνικών, τη χωροθέτηση και 
τη γεωμετρία των έργων, τη 
διαχείριση αποβλήτων, την 
προστασία των νερών, την 
αποκατάσταση των εδαφών, 
κλπ. Επιπλέον, οι 
περιβαλλοντικοί όροι 
εξειδικεύουν όλα τα παραπάνω 
για κάθε ορυχείο.  
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Ορυχεία και 
οικονομική 
ανάπτυξη

Οι ορυκτοί πόροι έχουν 
διαχρονικά  καθοριστική 
συμβολή στην οικονομική 
ευημερία, η οποία σήμερα 
εκφράζεται μέσω της 
ενεργειακής μετάβασης και 
της ψηφιακή οικονομίας. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
αποτελεί ο τομέας της 
ενέργειας.

Η συμβολή των ορυκτών πόρων στην ανάπτυξη νέων ενεργειακών
τεχνολογιών αυξάνει διαρκώς τους τελευταίους αιώνες. Ενώ η εξάρτηση
από τον άνθρακα διαρκώς περιορίζεται, άλλα ορυκτά καθίστανται κρίσιμα
για την ανάπτυξη των ‘πράσινων’ ενεργειακών τεχνολογιών.



Ορυχεία και 
οικονομική 
ανάπτυξη

Οι λεγόμενες κρίσιμες 
ορυκτές πρώτες ύλες 
αναμένεται να καθορίσουν το 
μέλλον σε ότι αφορά την 
διάδοση των νέων ψηφιακών 
τεχνολογιών και την επιτυχία 
της ενεργειακής μετάβασης. 
Η πρόσβαση σε κοιτάσματα 
ετών των ορυκτών 
αναμένεται να καθορίσει τις 
γεωπολιτικές εξελίξεις στα 
επόμενα χρόνια.

Οι 30 κρίσιμες πρώτες ύλες για την ΕΕ (2020)



Κλείσιμο 
ορυχείων και 
οικονομικές 
επιπτώσεις

Τα ορυχεία έχουν θετικό 
αντίκτυπο στην τοπική 
οικονομία, δεδομένου ότι τα 
περισσότερα χωροθετούνται
μακριά από μεγάλα αστικά 
κέντρα, όπου  οι οικονομικές 
δραστηριότητες είναι 
περιορισμένες. 

2018 2019* Μεταβολή (%)

Δυτική Μακεδονία 15,513 14,284 -7.9

Ελλάδα 16,730 17,092 2.2

Κατά κεφαλή ΑΕΠ σε Ελλάδα και Δυτική Μακεδονία σε ευρώ (NUTS II)



Κλείσιμο 
ορυχείων και 
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επιπτώσεις

Τα ορυχεία έχουν θετικό 
αντίκτυπο στην τοπική 
οικονομία, δεδομένου ότι τα 
περισσότερα χωροθετούνται
μακριά από μεγάλα αστικά 
κέντρα, όπου  οι οικονομικές 
δραστηριότητες είναι 
περιορισμένες. 

Στα δύο ορυχεία απασχολούνται άμεσα πάνω από 400
εργαζόμενοι ενώ άλλες επιπλέον 1000 θέσεις εργασίας
επηρεάζονται από την λειτουργία των δύο ορυχείων. Τα
δύο ορυχεία επηρεάζουν το ΑΕΠ της περιοχής σε
ποσοστό πάνω από 50%. Είναι προφανές ότι αν δεν
υπάρχουν τα δύο ορυχεία η περιοχή θα σβήσει
κυριολεκτικά.



Κλείσιμο ορυχείων 
και κοινωνικές 
επιπτώσεις

Η λειτουργία των ορυχείων 
συμβάλει στην κοινωνική 
συνοχή και τη διατήρηση 
του πληθυσμού στην 
περιφέρεια, ενισχύοντας το 
στόχο της αποκέντρωσης 
και την στήριξης 
ευαίσθητων περιοχών.

2011 2021 Μεταβολή (%)

Δυτική Μακεδονία 283.689 255.056 -10,1

Ελλάδα 10.816.286 10.432.481 -3,5

Μεταβολή μονίμου πληθυσμού σε Ελλάδα και Δυτική Μακεδονία



Αντιμετώπιση 
των κοινωνικών 
και οικονομικών 
επιπτώσεων

Η λύση ίσως να κρύβεται στις 
αρχές τις κυκλικής οικονομίας
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Πρόληψη 

Για να καταστεί δυνατή η 
ανάπτυξη νέων χρήσεων 
γης στις αποκατεστημένες 
εκτάσεις είναι αναγκαίο 
κατά τη λειτουργία των 
ορυχείων να εφαρμόζεται 
μια σειρά μέτρων 
διαχείρισης αποβλήτων και 
παρακολούθησης της 
ποιότητας του του 
περιβάλλοντος.



Απορρύπανση
(Remediation)

Προϋπόθεση για την 
αποκατάσταση του περιβάλλοντος 
και την ανάπτυξη νέων χρήσεων 
γης είναι η απομάκρυνση των 
ρύπων που υποβαθμίζουν την 
ποιότητα των εδαφών και των 
υπογείων νερών, καθιστώντας τα 
επικίνδυνα για την υγεία και την 
οικολογική ισορροπία. Η 
απορρύπανση μπορεί να γίνει με 
φυσικές, βιολογικές ή χημικές 
μεθόδους, είτε επί τόπου (στο 
σημείο που εντοπίστηκε η 
ρύπανση) είτε σε ειδικές 
εγκαταστάσεις.



Αποκατάσταση
εδαφών

Η αναδημιουργία ενός υγειούς 
οικοσυστήματος (restoration), η 
επαναφορά των γεωτεχνικών 
χαρακτηριστικών των εδαφών 
ώστε να είναι κατάλληλα για τις 
χρήσεις γης που υπήρχαν πριν από 
τη διάνοιξη του ορυχείου 
(reclamation) και η διαχείριση των 
εδαφών με τρόπο που 
βελτιστοποιεί τα οφέλη με τεχνικο-
οικονομικά κριτήρια 
(rehabilitation) είναι οι βασικές 
επιλογές αποκατάστασης των  
ορυχείων. 



Αλλαγή σκοπού και 
χρήσης (Repurposing)

Οι αποκατεστημένες εκτάσεις των 
ορυχείων προσφέρονται για νέες 
παραγωγικές δραστηριότητες που 
μπορούν να καλύψουν εν μέρει τις 
κοινωνικές και οικονομικές 
επιπτώσεις που προκαλεί το 
κλείσιμο του ορυχείου. Προς αυτή 
την κατεύθυνση, βασικός στόχος 
είναι συνήθως η δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας σε γεωργικές και 
κτηνοτροφικές μονάδες, χώρους 
αναψυχής, φωτοβολταϊκά πάρκα, 
χώρους διάθεσης αποβλήτων, 
βιομηχανίες και βιοτεχνίες που 
μπορούν να εκμεταλλευτούν τις 
παραμένουσες υποδομές, κλπ. 



Επιλογή του κατάλληλου 
μείγματος χρήσεων γης 

Η επιλογή της χρήσης γης που 
ενδείκνυται να χωροθετηθεί σε 
κάθε περιοχή είναι μια σύνθετη 
διαδικασία που λαμβάνει υπόψη 
της πολλαπλά κριτήρια: ποιότητα 
εδάφους, κλίση εδάφους, εγγύτητα 
σε οικισμούς, συγκοινωνιακές 
υποδομές και δίκτυα κοινής 
ωφέλειας, ύπαρξη νερού 
άρδευσης, προσανατολισμός, κλπ.  



Συμπεράσματα

Η αποκατάσταση των εδαφών, 
όταν ξεπερνά τα στενά πλαίσια 
που ορίζει η συμμόρφωση μιας 
μεταλλευτικής επιχείρησης με 
την νομοθεσία, μπορεί να 
δώσει νέα αναπτυξιακή 
δυναμική σε μια περιοχή. 
Προϋπόθεση για να συμβεί 
αυτό είναι η συνεννόηση 
μεταξύ όλων των 
εμπλεκόμενων φορέων: 
μεταλλευτικής επιχείρησης, 
επιβλεπουσών υπηρεσιών, 
τοπικής αυτό-διοίκησης, 
συνδικάτων, κλπ. Η 
συνεννόηση, με τη σειρά της, 
απαιτεί κατανόηση των 
περιορισμών που υπάρχουν, 
για παράδειγμα στη 
χρηματοδότηση των έργων και 
το ιδιοκτησιακό καθεστώς των 
εκτάσεων.
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