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Η Βιομηχανική Κληρονομιά της Περ. Δνότητας Κοζάνης 

  

  

 
• Με το Νόμο 3304/1955  νζα φμβαςθ μεταξφ 

του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και τθσ ‘‘Ανώνυμθσ 
Ελλθνικισ Εταιρείασ Χθμικών Προϊόντων και 

Λιπαςμάτων’’ παραχώρθςε το αποκλειςτικό 

δικαίωμα τθσ αναηιτθςθσ και εκμετάλλευςθσ 
λιγνίτθ ςτθν περιοχι τθσ Πτολεμαΐδασ. Θ 

εταιρεία αυτι του γνωςτοφ  

• Επιχειρθματία Μποδοςάκθ ίδρυςε τθν Α.Ε. 

ΛΙΠΣΟΛ (Λιγνιτωρυχεία Πτολεμαΐδασ) με 
αντικείμενο τθν εκμετάλλευςθ του λιγνίτθ και 
τθν αξιοποίθςι του για τθν παραγωγι 

μπρικετών, ιμικωκ, αηωτοφχων λιπαςμάτων 

και θλεκτρικισ ενζργειασ.  
• Με βάςθ αυτό το πλαίςιο θ ΛΙΠΣΟΛ άρχιςε το 

1956 τθ διάνοιξθ του πρϊτου Λιγνιτωρυχείου 
ευρείασ επιφανειακισ εκμετάλλευςθσ, ςτο 
Κφριο Πεδίο.  

• 16 Αυγοφςτου 1956 
• Θ Οικονομικι Επιτροπι τθσ Κυβζρνθςθσ 

κατακυρώνει το αποτζλεςμα του διεκνοφσ 
μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν καταςκευι 
του ατμοθλεκτρικοφ εργοςταςίου Πτολεμαΐδασ 
και ανακζτει τθν καταςκευι ςτον ελβετικό οίκο 
Μπράουν-Μπόβερι (αποπεράτωςθ 
εργοςταςίου ςε 35 μινεσ- κόςτοσ 8.430.000 
δολλ.)  
 

 
• 25 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 1962 
• Ο Κ. Καραμανλισ κεμελιώνει το εργοςτάςιο 

λιπαςμάτων ςτθ Νζα Καρβάλθ και το 
εργοςτάςιο φωςφορικϊν λιπαςμάτων ςτθν 
Πτολεμαΐδα 
 

• 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ 1962 
• Σίκεται ςε ιςχφ θ υμφωνία υνδζςεωσ με τθν 

ΕΟΚ 
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ΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 
–ΜΟΝΑΣΗΡΙΟΤ  
1891-1894 

 



ΤΠΟΓΔΙΟ ΟΡΤΥΔΙΟ ΛΙΓΝΙΣΗ 

ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΣΟΝ Β’  Π.Π.  

ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΟΡΓΑΙΑ 

 















ΑΔΒΑΛ 

 

• ΑΕΒΑΛ 
• ΣΟΠΟ : ΠΣΟΛΕΜΑΪΔΑ 
• ΕΚΣΑΘ 18000 ΣΡ.  
• ΕΝΑΡΞΘ: 1964-65 
• ΠΑΤΘ: 1997 

 

• 1959 ΚΤΡΩΘ ΤΜΒΑΘ 
ΜΕΛΕΣΟΚΑΣΑΚΕΤΘ 

• ΜΕΛΕΣΘΣΕ-ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΕ: 
• AMMONIA CASALE (προπαραςκευι 

και εξαερίωςθ λιγνίτθ, κακαριςμόσ 
αερίου και ςφνκεςθ αμμωνίασ) 

• F. UHDE (τμιματα οξζων  
λιπαςμάτων) 

• υνεργαςία με H.KOPPERS, PINTISH-
BAMAG, LINDE, COMPADEC,ERI & 
BROWN-BOVERI 

• Μονάδεσ: νιτρικοφ οξζοσ, νιτρικισ 
αμμωνίασ, κειϊκοφ οξζοσ, κειϊκισ 
αμμωνίασ 

• Αποκικεσ λιγνίτθ, προϊόντων, 
λεβθτοςτάςιο με 3 ατμολζβθτεσ 
 
 





ΑΗ ΠΣΟΛΕΜΑΙΔΑ  1 
 



AH ΠΣΟΛΕΜΑΙΔΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 1 

 







ΔΕΗ 
ΔΙΑΦΗΜΙΗ 

 





ΜΕΣΑΛΛΕΙΑ ΑΜΙΑΝΣΟΤ 1982-2000 
ΗΙΔΑΝΙ ΚΟΗΑΝΘ 



ΧΡΩΜΙΟ ΚΟΗΑΝΘ / ΧΡΩΜΙΣΘ 

• Χρωμίτθσ ςε δουνίτθ 
(ςτρωματόμορφοσ, schlieren). 
Βούρινος Κοζάνης. 
Photo: Σριαντάφυλλοσ ολδάτοσ.  

• Θ Ελλάδα είναι θ μοναδικι χώρα 
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ που 
περιζχει ςτο υπζδαφοσ τθσ 
ςθμαντικά εκμεταλλεφςιμα 
κοιτάςματα χρωμίτθ. Σα 
ςθμαντικότερα κοιτάςματα 
βρίςκονται ςτο Βοφρινο Κοηάνθσ 
και χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ για 
τθν παραγωγι ανοξείδωτου 
χάλυβα. 

• τοζσ εξόρυξθσ (~1943) 
• Πλυντιριο χρωμίτθ 1980-81 
 
• http://ntoulasd.selfip.com:83/xromio/index.php?option=com_cont

ent&task=view&id=7&Itemid=33  
• http://www.geo.auth.gr/106/4_oxides/chromite.htm 

http://www.geo.auth.gr/106/reference.htm


ΜΑΡΜΑΡΑ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟΤ 
ΛΑΣΟΜΕΙΑ 

 

 



ΤΔΡΟΘΛΕΚΣΡΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΔΕΘ 
ΣΑ ΣΕΧΝΙΚΑ ΜΝΘΜΕΙΑ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 

• Τδροθλεκτρικό υγκρότθμα Αλιάκμονα 
• ΤΗ Πολυφφτου 
• Θζςθ: Δυτικι Μακεδονία, 
• Ν. Κοηάνθσ 
• κοπόσ: υδροθλεκτρικι 
• παραγωγι, 
• άρδευςθ, φδρευςθ, 
• αντιπλθμμυρικι 
• προςταςία 
• Ζναρξθ εμπορ. λειτ.: 1974/75 
• εγκατ. ιςχφσ: 375 ΜW 
• (3x125) 
• Francis type turbines 
• Μζςθ ετιςια παραγ.: 420 GWH 
• Φράγμα: λικόρριπτο, 
• 112 m φψοσ 
• Ωφελ. χωρθτ. ταμ.: 1220 m.c.m. 

 
• Ι.ΑΡΓΤΡΑΚΗ 
• ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΔΡΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΕΗ 



ΟΗ ΑΞΗΔ ΣΖ ΒΗΟΜΖΧΑΝΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ 

• ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΞΗΑ 

• ΣΔΧΝΟΛΟΓΗΚΖ ΑΞΗΑ 

• ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΑΞΗΑ 

• ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΑΞΗΑ 

 

 

• Αξίερ εγγενείρ ζηον σώπο 
παπαγωγήρ και ζηα ζςζηαηικά 
ηος, ζηα μησανήμαηα, ζηο 
βιομησανικό ηοπίο, ζηα γπαπηά 
ηεκμήπια και ζηα άςλα ίσνη ηηρ 
βιομησανικήρ δπαζηηπιόηηηαρ. 

• Ηδιαίηεπη αξιολόγηζη ππέπει 
να γίνεηαι ωρ ππορ ηη 
ζπανιόηηηα και ηον σαπακηήπα 
ηος ππώιμος ή 
ππωηοποπιακού 
παπαδείγμαηορ. 

 





ΛΙΓΝΙΣΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΣΗ 
ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΛΙΓΝΙΣΙΚΑ ΠΕΔΙΑ  ΔΤΣΙΚΘ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

• ΝΟΣΙΟ 

• ΔΤΣΙΚΟ 

• ΠΡΟΑΣΕΙΟΤ 

• ΒΟΡΕΙΟΤ ΣΟΜΕΑ 

• ΚΑΡΔΙΑ 

• ΟΡΤΧΕΙΟ ΑΜΤΝΣΑΙΟΤ 

• ΛΑΚΚΙΑ 

• ΒΕΓΟΡΑ 

• ΒΕΤΘ 

• ΜΕΛΙΣΘ 

• ΑΧΛΑΔΑ 





ΕΡΓΟΣΑΙΑ ΜΠΡΙΚΕΣΩΝ 
ΣΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 



 



ΛΙΠΣΟΛ  

 





 



ΛΙΠΣΟΛ 

 



ΛΙΠΣΟΛ 

 















ΛΙΠΣΟΛ ΚΛΙΒΑΝΟΙ KSG 
 
ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΗ  

 







ΛΙΠΣΟΛ 

 



ΛΙΠΣΟΛ 

 



 





ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΚΛΘΡΟΝΟΜΙΑ / ΕΛΛΑΔΑ 
ΛΑΤΡΙΟ 

 



Από τα βιομθχανικά ςφνολα και τοπία ςτα μνθμεία 

• Kokerei Zollverein /Γερμανία-
Ruhr: αξιολογικθκε ωσ μοναδικό 
ςφνολο  

• α. για τθν αρχιτεκτονικι του 

• β. για τθν ζνταξι του ςτο 
μεγαλφτερο βιομθχανικό ςφνολο 
του Zollverein  

• γ. για τθν καλι κατάςταςθ 
διατιρθςισ του 

• Πρόςκετα αξιολογικθκε : 

• Ωσ μαρτυρία για τθ ςφνκετθ 
διαδικαςία εμπλουτιςμοφ και για 
τισ διαςτάςεισ του που ζχουν 
ιςτορικι περιβαλλοντικι  
ςθμαςία  

 

 





ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΓΡΟΜΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ LAUSITZ/ ERIH 

 

EUROPEAN ROUTES OF INDUSTRIAL HERITAGE 

• ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΓΡΟΜΖ 

          ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

ΣΖ ΒΗΟΜΖΧ. ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ 

ΣΖ ΠΔΡΗΟΧΖ LAUSITZ 

ΣΖ ΓΔΡΜΑΝΗΑ 

 Κπιηήπια ποιόηηηαρ για ηην αποδοσή ηηρ ζηιρ 
πεπιοσέρ ενηαγμένερ ζηο Γίκηςο ERIH 

• Κύπιο θέμα: Λιγνίηηρ+Δνέπγεια 

• ημανηική ηοποθεζία 

• ςμβολική παποςζία κηιπίων & ηόπων 

• Σοςπιζηική ςποδομή 

• Πποβολή διαδπομήρ 

• seeIBA Lausitz 

 

 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 

• Σα ςτοιχεία που ςχετίηονται με τθν αξιολόγθςθ των εγκαταςτάςεων Κοηάνθσ και 
Πτολεμαΐδασ και των επιπτϊςεϊν τουσ ςτο περιβάλλον, τθν κοινωνία και τθν 
οικονομία  είναι μεταξφ άλλων: 

• Θ ζκταςθ τθσ εξαγωγικισ δραςτθριότθτασ για τα κοιτάςματα λιγνίτθ 
• Σο μζγεκοσ των εγκαταςτάςεων παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ 
• Σο δίκτυο μεταφοράσ τθσ ενζργειασ 
• Σο μζγεκοσ και τα είδθ του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ εξόρυξθσ 
• Οι νζοι οικιςμοί που δθμιουργικθκαν και ο αρικμόσ των προχπαρχόντων 

οικιςμών που μετακινικθκαν για τισ ανάγκεσ τθσ εξόρυξθσ 
• Θ μεταφορά τεχνολογίασ ωσ προσ  τισ μεκόδουσ τθσ παραγωγισ ενζργειασ και 

των βιομθχανικών καταςκευών   
• Ο ρόλοσ των καταςκευών και τθσ βιομθχανικισ απαςχόλθςθσ ςτθν τεχνολογικι 

εκπαίδευςθ  
• Θ επαγγελματικι διαφοροποίθςθ ςτθν περιοχι 
• Θ ανάπτυξθ του προβλθματιςμοφ για τθν επίδραςθ των εγκαταςτάςεων ςτο 

περιβάλλον και τθν υγεία των κατοίκων 
• ΌΛΑ ΣΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΝΘΕΣΟΤΝ ΣΟ ΠΟΛΤΠΣΤΧΟ ΣΗ ΤΛΙΚΗ ΚΑΙ 

ΑΫΛΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 



Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΓΔΗ  

 

• ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΔΕΘ 

• Σο Γενικό και φωτογραφικό 
αρχείο 

• Σο κζντρο υποδοχισ επιςκεπτών 
ςτισ εγκαταςτάςεισ Δυτ. 
Μακεδονίασ 

• Αναβάκμιςθ περιβάλλοντοσ & 

     δθμιουργία πάρκων ςτα 
εξαντλθμζνα ορυχεία 

 

 
• ΚΑΠΑΝΕΙ ΣΟΤ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΕΠΙΜ. 

ΝΙΝΑ ΚΑΙΑΝΟΤ 

• Φωτ. Κζντρο κοπζλου 

• Μουςείο Φωτ. Θες/νίκθσ 

• 2006 

 


