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Θαβάια, 24-03-2016 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

ΓΔΩΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ 

 

ΒΔΛΗΕΔΙΝ 55, 65403 ΘΑΒΑΙΑ  

ΡΖΙ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 

E-mail:geoteeam@otenet.gr 

Web site: www.geotee-anmak.gr 

Ξιεξνθνξίεο: Ακπειίδεο Θεφδσξνο 

 
 
Πξνο: 

 
   
  Θνηλ.: 

Αξηζ. Ξξση: 220 
 
Όπσο ν Ξίλαθαο Γηαλνκήο 
 
 
Γ.Π. ΓΔΩΡ.Δ.Δ. 
Ξαξαξηήκαηα ΓΔΩΡ.Δ.Δ. 
Κέιε ηνπ Ξαξαξηήκαηνο 

 

 Ρν Ξαξάξηεκα Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο ηνπ Γεσηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο, 

αληηιακβαλφκελν ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηελ ρψξα καο αιιά θαη ηηο 

πξννπηηθέο αλάπηπμεο πνπ δηαλνίγνληαη απφ ηελ αμηνπνίεζε ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ ηεο ρψξαο 

καο αιιά θαη ηεο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο εηδηθφηεξα, ζπλέζηεζε κηα επηζηεκνληθή επηηξνπή 

Γεσιφγσλ. Αληηθείκελν ηεο επηηξνπήο απηήο ζα είλαη ε θαηαγξαθή ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο 

θαη ε ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ ηεο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο 

κε γλψκνλα πάληνηε ηελ αεηθνξηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ Ξεξηβάιινληνο 

ζηα πιαίζηα ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

 Ζ επηηξνπή ζπζηάζεθε ζε εζεινληηθή βάζε θαη ζε απηήλ ζπκκεηέρνπλ 10 Γεσιφγνη πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη ζηηο 3 Ξεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο ηνπ Ξαξαξηήκαηνο καο. Ππληνληζηήο ηεο 

επηηξνπήο είλαη ν θ. Ξξνέδξνπ Ξαλαγηψηεο. Δπηθνπξηθά θαη γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο 

επηηξνπήο ζπκκεηέρνπλ ζε απηήλ θαη ν πξφεδξνο ηεο ΓΔ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο θ. Κπζηαθίδεο 

Εαθείξεο θαζψο θαη ν ππάιιεινο ηνπ Ξαξαξηήκαηνο θ. Ακπειίδεο Θεφδσξνο, Γεσπφλνο, πνπ 

έρεη αλαιάβεη ην ζπληνληζκφ θαη ηελ επηκέιεηα ησλ θεηκέλσλ ηεο επηηξνπήο. 

 Ζ επηηξνπή κεηά απφ αξθεηέο ζπλεδξηάζεηο ζπλέηαμε ην παξαθάησ θείκελν θαηαγξαθήο ηεο 

θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί ζηελ Αλ. Καθεδνλία, φπσο θαη πξνηάζεηο γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε 

ηνπ θιάδνπ.   

 

Ν Ξξφεδξνο ηεο Γ.Δ. 

ηνπ ΓΔΩΡΔ.Δ. 

Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο 

 

Εαθείξεο Κπζηαθίδεο 
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ΠΗΛΑΘΑ ΓΗΑΛΟΚΖ 

1) Βνπιεπηέο Θαβάιαο, Γξάκαο, Πεξξψλ  

2) Ξεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο & Θξάθεο – Γξαθείν Ξεξηθεξεηάξρε 

periferiarxis@pamth.gov.gr θαμ: 2531352155 

3) Ξεξηθέξεηα Θεληξηθήο Καθεδνλίαο  – Γξαθείν Ξεξηθεξεηάξρε Periferiarxis@pkm.gov.gr θαμ: 

2313319752 

4) Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θαβάιαο – Γξαθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε antip-kavalas@pamth.gov.gr 

θαμ: 2510834369 

5) Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Γξάκαο – Γξαθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε antidramas@pamth.gov.gr 

θαμ: 2521035565 

6) Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Πεξξψλ – Γξαθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε 

antiperiferiarxis@serres.pkm.gov.gr  θαμ: 2321350466 

7) Θεκαηηθφο Αληηπεξηθεξεηάξρεο Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο θαη Ξεξηβάιινληνο Α.Κ.Θ. 

antipagro@pamth.gov.gr θαμ: 2510837801 

8) Θεκαηηθφο Αληηπεξηθεξεηάξρεο Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο θαη Ξεξηβάιινληνο Θεληξηθήο 

Καθεδνλίαο  rdo@pkm.gov.gr  θαμ: 2310989348 

9) Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Καθεδνλίαο Θξάθεο – Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα 

sg@damt.gov.gr  θαμ: 2310422590 

10) Γήκνο Θαβάιαο  mayor@dkavalas.gr θαμ: 2513500201 

11) Γήκνο Ξαγγαίνπ info@dimospaggaiou.gr θαμ: 2592350079 

12) Γήκνο Λέζηνπ mail@dimosnestou.gov.gr θαμ: 2591023700  

13) Γήκνο Θάζνπ dimos@thassos.gr θαμ: 2593022104 

14) Γήκνο Γξάκαο dhmos-dramas@dra.forthnet.gr θαμ: 2521020000  

15) Γήκνο Γνμάηνπ  info@doxato.gr θαμ: 2521352409 

16) Γήκνο Θάησ Λεπξνθνπνίνπ nevrokop@otenet.gr θαμ: 2523023043 

17) Γήκνο Ξαξαλεζηίνπ  dimarhos@paranesti.gr θαμ: 2524350109 

18) Γήκνο Ξξνζνηζάλεο info@prosotsani.gr θαμ: 2522023333 

19) Γήκνο Πεξξψλ  mayor@serres.gr  θαμ: 2321083602 

20) Γήκνο Ακθίπνιεο  info@dimos-amfipolis.gr  θαμ: 2324071309 

21) Γήκνο Βηζαιηίαο  info@dimosvisaltias.gr θαμ: 2322353422  

22) Γήκνο Δκκαλνπήι Ξαππά dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr θαμ: 2321352628 

23) Γήκνο Ζξαθιείαο info@dimosvisaltias.gr θαμ: 2325350159 

24) Γήκνο Λέαο Είρλεο n-zixni@otenet.gr θαμ: 2324350624 
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25) Γήκνο Πηληηθήο info@sidiki.gr  θαμ: 2323350220 

26) Δπηκειεηήξην Θαβάιαο info@chamberofkavala.gr θαμ: 2510835946  

27) Δπηκειεηήξην Γξάκαο  ccidrama@dramanet.gr θαμ: 2521025835 

28) Δπηκειεηήξην Πεξξψλ  eves@otenet.gr θαμ: 2321099740 

29) Ρερληθφ Δπηκειεηήξην – Ρκήκα Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο teeam@tee.gr θαμ: 2510224624 

30) Ρερληθφ Δπηκειεηήξην – Ρκήκα Θεληξηθήο Καθεδνλίαο protocol-tkm@central.tee.gr θαμ: 

2310883110 

31) Νηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Ρκήκα Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο oee2pt@oe-e.gr θαμ: 2321052062  

32) Γεληθή Γ/λζε Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο & Θηεληαηξηθήο Ξεξηθ. Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη 

Θξάθεο gagro@pamth.gov.gr  θαμ: 2531350483 

33)  Γεληθή Γ/λζε Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο & Θηεληαηξηθήο Ξεξηθ. Θεληξηθήο Καθεδνλίαο  θαμ: 

2310984102 

34) Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο & Θηεληαηξηθήο Θαβάιαο daokkavalas@pamth.gov.gr  

θαμ: 2510291472 

35)  Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο & Θηεληαηξηθήο Πεξξψλ  varoudis@serres.pkm.gov.gr  

θαμ: 2321355108  

36) Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Νηθνλνκίαο & Θηεληαηξηθήο Γξάκαο  daokdr@pamth.gov.gr  θαμ: 

2521351297 

37) Γ/λζε Βηνκεραλίαο Δλέξγεηαο & Φπζηθψλ πφξσλ Α.Κ.Θ. dibiomixanias@pamth.gov.gr θαμ: 

2531350483 

38) Γ/λζε Βηνκεραλίαο Δλέξγεηαο & Φπζηθψλ πφξσλ Θ.Κ. 

39) Γ/λζε Αλάπηπμεο ΞΔ Θαβάιαο da.kavalas@pamth.gov.gr  θαμ: 2513503506 

40)  Γ/λζε Αλάπηπμεο ΞΔ Γξάκαο  anaptixisdrama@pamth.gov.gr  θαμ: 2521351412 

41) Γ/λζε Αλάπηπμεο ΞΔ Πεξξψλ  matakos@serres.pkm.gov.gr   θαμ: 2321350398  

42) Γ/λζε Ξεξηβάιινληνο θαη Σσξηθνχ Πρεδηαζκνχ ηεο Απνθεληξ. Γηνίθεζεο Καθεδνλίαο - 

Θξάθεο dpxs-amt@damt.gov.gr θαμ: 2531032140 

43) Γ/λζε δάησλ Αλ. Καθ. – Θξάθεο dy-amt@damt.gov.gr  θαμ: 2510837173 

44) Γ/λζε δάησλ Θεληξηθήο Καθεδνλίαο  dy-km@damt.gov.gr  θαμ: 2310424160  

45) Γ/λζε Γαζψλ Θαβάιαο ddas-kav@damt.gov.gr  θαμ: 2510241336 

46) Γ/λζε Γαζψλ Γξάκαο  ddas-dra@damt.gov.gr  θαμ:  2313309547  

47) Γ/λζε Γαζψλ Πεξξψλ   ddas-ser@damt.gov.gr  θαμ:  2321062086    

48) Γαζαξρείν Θάζνπ das-tha@damt.gov.gr  θαμ: 2593058149 

49) Γαζαξρείν Θαβάιαο das-kav@damt.gov.gr  θαμ: 2510247043 
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50)  Γαζαξρείν Γξάκαο  das-dra@damt.gov.gr   θαμ: 2521057705  

51) Γαζαξρείν Θ. Λεπξνθνπίνπ das-nev@damt.gov.gr  θαμ: 2523021041 

52) Γαζαξρείν Ληγξίηαο das-nig@damt.gov.gr  θαμ: 2322024776 

53) Γαζαξρείν Πεξξψλ  das-ser@damt.gov.gr    θαμ: 2321046262  

54) Γαζαξρείν Πηδεξνθάζηξνπ  das-sid@damt.gov.gr θαμ: 2323025550  

55) Ρκήκα Ρερληθήο πνζηήξημεο θαη Φπζηθψλ Ξφξσλ Αλ. Καθ. Θξάθεο tyfp-amt@damt.gov.gr  

θαμ: 2313309914 

56) Ρκήκα Ρερληθήο πνζηήξημεο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο  tty-km@damt.gov.gr  θαμ: 

2310427420  

57) Ρκήκα Φπζηθψλ Ξφξσλ Θεληξηθήο Καθεδνλίαο  tfp-km@damt.gov.gr   θαμ: 2310427420  

58) Ρκήκα Ξεξηβάιινληνο θαη δξννηθνλνκίαο, Θαβάιαο tpy.kavalas@pamth.gov.gr θαμ: 

2513503452 

59) Ρκήκα Ξεξηβάιινληνο θαη δξννηθνλνκίαο, Γξάκαο  malkakise@pamth.gonv.gr  θαμ:  

2521351391  

60) Ρκήκα Ξεξηβάιινληνο θαη δξννηθνλνκίαο, Πεξξψλ  perivalon@serres.pkm.gov.gr  θαμ: 

2321350304  

61)  Ηλζηηηνχην Γεσινγηθψλ θαη Κεηαιιεπηηθψλ Δξεπλψλ – Ξεξηθεξεηαθή κνλάδα Μάλζεο 

igmexan@3174.syzefxis.gov.gr θαμ: 2541355120 

62) Ηλζηηηνχην Γεσινγηθψλ θαη Κεηαιιεπηηθψλ Δξεπλψλ – Ξεξηθεξεηαθή Κνλάδα Θεζαινλίθεο 

info@thes.igme.gr  θαμ: 2310517071 

63)  Ηλζηηηνχην Αιηεπηηθψλ Δξεπλψλ Θαβάιαο (ΗΛΑΙΔ) fri@inale.gr  θαμ: 2594022222 

64)  ΡΔΗ Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο info@teiemt.gr  θαμ: 2510462177  

65)  Ρκήκα Κεραληθψλ Ρερλνινγίαο Ξεηξειαίνπ θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ θαη Κεραλνιφγσλ 

Κεραληθψλ  ptsec@teiemt.gr   θαμ: 2510462348  

66) Γ.Ν.Δ.Β. ΠΔΟΟΩΛ  info@goeb.net  θαμ:  2321055004  

67) Πχλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ Καξκάξνπ smarblemth@kav.forthnet.gr 

68) Kavala Oil  plant.operations@kavalaoil.gr  θαμ: 2510317204  

69) Κ.Κ.Δ. Θαβάιαο, Γξάκαο, Πεξξψλ 
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ΓΔΩΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ 
ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ 

ΒΔΛΗΕΔΙΝ 55, 65403 ΘΑΒΑΙΑ Ρ.Θ.1379 
ΡΖΙ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 

E-mail:geoteeam@otenet.gr 
 Web site: www.geotee-anmak.gr 

 
 
 

 
 
 
 

Απόςεηο θαη πξνηάζεηο ηεο επηηξνπήο Γεσιόγσλ ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Αλ. Καθ.: 

 
 
 
 
 

«Θαηαγξαθή ηεο θαηάζηαζεο θαη πξνηάζεηο αμηνπνίεζεο 
ηνπ νξπθηνύ πινύηνπ ηεο Αλ. Καθεδνλίαο» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σν παξαθάησ θείκελν είλαη ζε πξόρεηξε κνξθή θαη αθόκα βξίζθεηαη ππν επεμεξγαζία 

από ηα κέιε ηεο επηηξνπήο 
 
 
 

Θαβάια  
Κάξηηνο 2016 
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1. ΔΗΑΓΩΓΖ 
 

 Αθνξκή ηεο παξνχζαο πξνζπάζεηαο καο, ηελ νπνία έλζεξκα ππνζηήξημε ην ΓΔΩΡ.Δ.Δ. Αλ. 

Καθεδνλίαο, απνηέιεζε ην γεγνλφο φηη πνιιέο θνξέο επηθξαηεί κηα αξλεηηθή ζηάζε ηεο 

Διιεληθήο θνηλσλίαο απέλαληη ζηελ πξνζπάζεηα εθβηνκεράληζεο ηεο ρψξαο θαη ηδηαίηεξα ζηηο 

πεξηπηψζεηο εθκεηάιιεπζεο ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ καο. Ζ ζηάζε απηή πνιιέο θνξέο πξνήιζε 

είηε απφ αηπρή παξαδείγκαηα, είηε απφ ηε κε εθαξκνγή ηεο θείκελεο πεξηβαιινληηθήο 

λνκνζεζίαο, είηε αθφκα θαη απφ πεξηπηψζεηο ιαλζαζκέλεο πιεξνθφξεζεο. Ζ αξλεηηθή απηή 

ζηάζε φκσο δελ ιακβάλεη ππφςε ηεο πεηπρεκέλα θαη επηθεξδή γηα ηελ θνηλσλία παξαδείγκαηα 

αμηνπνίεζεο ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ ηεο ρψξαο καο, φπσο γηα παξάδεηγκα είλαη ε αμηνπνίεζε ησλ 

πδξνγνλαλζξάθσλ ηνπ Ξξίλνπ, ε αμηνπνίεζε αλά ηελ ρψξα γεσζεξκηθψλ πεγψλ γηα πιεζψξα 

ρξήζεσλ (ηακαηηθφ ηνπξηζκφ, θαιιηέξγεηα ζπηξνπιίλαο θ.ι.π.), ε αμηνπνίεζε ησλ καξκάξσλ ηεο 

πεξηνρήο καο θ.α.. 

 Απηή ε ζηάζε ζε γεληθέο γξακκέο, αθφκα θαη ζήκεξα, καο ζηξέθεη πξνο ηνλ ηνπξηζκφ ζαλ 

παλάθεηα ιχζε ζην πξφβιεκα ηεο ρψξαο. Κε ιίγα ιφγηα καο νδεγεί ζην λα δηαηεξήζνπκε ην 

πεξηβάιινλ αδηαηάξαθην θαη θαζαξφ (άξαγε παξφια απηά ην επηηπγράλνπκε;) γηα λα έξρνληαη νη 

μέλνη ηνπξίζηεο, ελψ νη Έιιελεο θαη ηδηαίηεξα νη λένη επηζηήκνλεο λα κεηαλαζηεχνπλ ζην 

εμσηεξηθφ. Ξεγαίλνληαο έηζη ζε ρψξεο πνπ εθκεηαιιεχνληαη θάζε κνξθήο νξπθηνχ πινχηνπ πνπ 

δηαζέηνπλ θαη αλαπηχζζνπλ ηελ βηνκεραλία ηνπο κε ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ. 

 Ν θπζηθφο πινχηνο ηεο ρψξαο καο πξέπεη λα απνηειέζεη αθεηεξία αλάπηπμεο. Δίλαη εζληθά 

επηβεβιεκέλν λα εθκεηαιιεπζνχκε θάζε κνξθή ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ καο γηα ηελ νηθνλνκηθή 

αλάξξσζε ηεο ρψξαο. Ρν πφζν ζα κπνξέζεη λα ζπκβάιιεη ηειηθά ζηελ νηθνλνκηθή επξσζηία 

έγθεηηαη πάληνηε ζηνπο εθάζηνηε θπβεξλεηηθνχο ρεηξηζκνχο θαη ζηα αληαπνδνηηθά νθέιε. Ζ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, εθηφο ηεο πεξηβαιινληνινγηθήο λνκνζεζίαο πνπ ζήκεξα είλαη 

πνιχ απζηεξή θαη πξέπεη ηεξά λα ηεξείηαη, επαθίεηαη θαη ζηελ πξσηνβνπιία ηεο θνηλσλίαο. 

Νξγαλψζεηο, ζεζκηθά φξγαλα θαη πνιίηεο πξέπεη λα είλαη έηνηκνη λα αληηδξάζνπλ φηαλ νη θαλφλεο 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο παξαβηάδνληαη.  

 Ζ γεληθφηεξε άπνςε ηεο επηηξνπήο είλαη ζεηηθή φζνλ αθνξά ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ 

νξπθηνχ πινχηνπ ηεο ρψξαο, ζέηνληαο φκσο σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηελ πξνζηαζία θαη ηελ 

δηαηήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Ξξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ην παξάδεηγκα ηεο αμηνπνίεζεο ησλ 

πδξνγνλαλζξάθσλ ζηνλ επξχηεξν θφιπν ηεο Θαβάιαο είλαη θαηαιπηηθφ. Έρνπλ πεξάζεη ηξηάληα 

ηέζζεξα ρξφληα άληιεζεο πεηξειαίνπ ζε απφζηαζε αλαπλνήο απφ ηε Θάζν, ρσξίο λα ππάξμεη 

θακηά επηβαξπληηθή επίπησζε ζηνλ ηνπξηζκφ ηνπ λεζηνχ θαη ζηηο ηνπξηζηηθέο αθηέο ηεο Θαβάιαο, 
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απνθνκίδνληαο ηεξάζηηα νηθνλνκηθά νθέιε ε πεξηνρή θαη ε θνηλσλία γεληθφηεξα. Δμφξπμε ηνπ 

νξπθηνχ πινχηνπ θαη ηνπξηζκφο κπνξνχλ λα πάλε ρέξη - ρέξη εθφζνλ ηεξνχληαη φιεο ηηο 

πξνυπνζέζεηο. Ρν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ εμφξπμε ησλ νξπθηψλ απφ ηνπο νξεηλνχο φγθνπο καο. Ζ 

εμφξπμε απηή κπνξεί λα επηθεληξσζεί ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο αθήλνληαο αλεπεξέαζηεο ηε 

κεγάιε πιεηνλφηεηα απηψλ. Ξάληνηε βέβαηα κε ζεβαζκφ, ηήξεζε φισλ ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

θαλφλσλ θαη κε ηελ χπαξμε αληαπνδνηηθψλ σθειεηψλ γηα ην θξάηνο θαη ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. 

 Γηα λα κηιήζνπκε φκσο εηδηθφηεξα θαη πην εκπεξηζηαησκέλα, παξαθάησ ζα αλαιχζνπκε ηελ 

ππάξρνπζα θαηάζηαζε, ζα εμεηάζνπκε ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο πξννπηηθέο πνπ ππάξρνπλ θαη ζα 

θάλνπκε θαη πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ βέιηηζηε αμηνπνίεζε ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ ηεο 

Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο. Πε θάζε πεξίπησζε φκσο ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε ηελ αλαγθαηφηεηα 

αμηνπνίεζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ πνπ παξήγαγε ην ΗΓΚΔ ηφζα ρξφληα, έηζη ψζηε θάζε 

πξνζπάζεηα αμηνπνίεζεο θαη έξεπλαο λα κελ μεθηλάεη απφ ην κεδέλ. Ξαξάιιεια φκσο ζα πξέπεη 

λα γίλνπλ απφ ηελ πνιηηεία πξνζπάζεηεο αλαδσνγφλεζεο, αλαδηάξζξσζεο θαη ζηειέρσζεο ηνπ 

ΗΓΚΔ κε επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ψζηε λα ζπλερίζεη λα επηηειεί ην έξγν πνπ έθαλε φια απηά ηα 

ρξφληα.  

 Ξξηλ φκσο πξνρσξήζνπκε ζηελ αλάιπζε απηή ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηα κέιε ηεο 

επηηξνπήο γηα ηελ ζπκβνιή ηνπο ζηε ζχληαμε ηνπ παξαθάησ θεηκέλνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπο: 

1)Βνπγηνχθα Γεκήηξην – Γεσιφγν 

2)Γεκεηξίεθ Αθξνδίηε – Γεσιφγν 

3)Γξ. Γεσξγηάδε Ξαλαγηψηε - Γεσιφγν 

4)Εαξαθεηάδε Ξαλαγηψηε – Γεσιφγν 

5)Θσκαίδε Πάββα – Γεσιφγν 

6)Θαξαγεψξγε Ρξηαληάθπιιν – Γεσιφγν 

7)Ξαληαδή Ξέηξν – Γεσιφγν 

8)Ξξνέδξνπ Ξαλαγηψηε - Γεσιφγν 

9)Πηκειεηίδνπ Γέζπνηλα - Γεσιφγν 

10)Ρνχιε Θσλ/λν –Γεσιφγν 

 

Όπσο θαη ηνπο:  

Κπζηαθίδε Εαθείξε – Γεσπφλν, πξφεδξν ηεο ΓΔ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο, ν νπνίνο ζηήξημε ηηο 

πξνζπάζεηεο ηεο επηηξνπήο,  

Ακπειίδε Θεφδσξν – Γεσπφλν, ππάιιειν ηνπ Ξαξαξηήκαηνο, ν νπνίνο ζπληφληζε ηελ επηηξνπή 

θαη ζπλέηαμε ην παξαθάησ θείκελν απφςεσλ ηεο 
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2. ΤΠΑΡΥΟΤΑ ΘΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΚΔΣΑΙΔΤΣΗΘΟΤ –  
ΙΑΣΟΚΗΘΟΤ ΘΙΑΓΟΤ ΣΖΛ ΥΩΡΑ ΚΑ 

2.1. Γεληθόηεξε Γνκή θιάδνπ ησλ εμνξπθηηθώλ θαη κεηαιιεπηηθώλ 
επηρεηξήζεσλ  

 

Ζ θαηάζηαζε πνπ ζαο πεξηγξάθνπκε παξαθάησ αλ θαη αθνξά γεληθφηεξα νιφθιεξε ηε 

ρψξα, φπνπ ρξεηάδεηαη γίλνληαη αλαθνξέο γηα ηελ θαηάζηαζε θαη ζηελ πεξηνρή καο.  

Ν εμνξπθηηθφο – κεηαιινπξγηθφο θιάδνο απνηειεί δηαρξνληθά κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Ζ ρψξα καο δηαζέηεη επξεία πνηθηιία νξπθηψλ θαη 

κεηαιιεπκάησλ, κε ζεκαληηθφ βηνκεραληθφ θαη ζηξαηεγηθφ ελδηαθέξνλ θαη πνιιαπιέο εθαξκνγέο 

ζε ηνκείο φπσο ε παξαγσγή ελέξγεηαο, ε ηζηκεληνβηνκεραλία, νη θαηαζθεπέο, ε βηνκεραλία 

αινπκηλίνπ θ.ά. Πχκθσλα κε ην ΗΓΚΔ, ην κεηαιιεπηηθφ απφζεκα ζην ππέδαθνο ηεο ρψξαο (εθηφο 

ησλ θνηηαζκάησλ πδξνγνλαλζξάθσλ θαη πεηξειαίσλ) ζε δεκφζηνπο θαη ζε ηδησηηθνχο ρψξνπο 

αγγίδεη ηα €28 δηζ. 

Ξην ζπγθεθξηκέλα:  

Ζ Διιάδα δηαζέηεη κεηαιιηθά νξπθηά (πρ. βσμίηεο-αινπκίλην, ιαηεξίηεο-ληθέιην θ.ιπ.), 

βηνκεραληθά νξπθηά θαη κάξκαξα (πρ. πεξιίηεο, ρνπληίηεο, αηηαπνπιγίηεο, ιεπθφιηζνο-καγλεζία, 

άζηξηνο θ.ιπ.) νξπθηά κε ζεκαληηθέο πεξηβαιινληηθέο ρξήζεηο (δηαηνκίηεο, δεφιηζνο, 

κπεληνλίηεο, ακθηβνιίηεο, ειαθξφπεηξα θ.ιπ.) θαη αδξαλή δνκηθά πιηθά, ηα νπνία εθηείλνληαη 

θπξίσο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Θεληξηθήο-Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο.  

• Πχκθσλα κε ην ΠΔΒ, ζηελ Διιάδα ιεηηνπξγνχλ πεξίπνπ 350 ιαηνκεία αδξαλψλ πιηθψλ (88% 

ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο), 270 ιαηνκεία βηνκεραληθψλ νξπθηψλ (10% ηεο ζπλνιηθήο 

παξαγσγήο) θαη 210 ιαηνκεία καξκάξσλ θαη ζρηζηνιηζηθψλ πιαθψλ.  

• Ρν 2013 ε ζπλνιηθή επηθάλεηα γεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα εθκεηάιιεπζε αλήιζε ζε 164.000 

ζηξέκκαηα (+6% ζπγθξηηηθά κε ην 2010).  

• Ν θιάδνο απνηειεί πεξίπνπ ην 5% ηνπ ΑΔΞ. Πχκθσλα κε ηνλ Πχλδεζκν Κεηαιιεπηηθψλ 

Δπηρεηξήζεσλ (ΠΚΔ), ν κέζνο φξνο άκεζα απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ην 2013 

δηακνξθψζεθε ζε 9.729 εξγαδνκέλνπο (απφ 10.166 ην 2010).  

• Νη κεγαιχηεξεο βηνκεραλίεο είλαη θαζεηνπνηεκέλεο κε ηδηφθηεηα νξπρεία, ελψ θάπνηεο εηαηξείεο 

έρνπλ κεηαθέξεη ηελ παξαγσγηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα εθηφο Διιάδαο.  

• Ν θιάδνο ελέρεη ραξαθηεξηζηηθά εμσζηξέθεηαο, θαζψο νη εμαγσγέο αληηπξνζσπεχνπλ πάλσ 

απφ ην 65% ησλ πσιήζεσλ (θπξίσο πξνο ηηο ρψξεο ηεο Κέζεο Αλαηνιήο θαη ηελ Θίλα, νη 

νπνίεο δείρλνπλ ζεκαληηθή αλάπηπμε ηα ηειεπηαία ρξφληα), κε ηελ αμία ηνπο λα εθηηκάηαη ζε 
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πεξίπνπ €1 δηζ. εηεζίσο. Νη κεγαιχηεξεο εηαηξείεο δηαζέηνπλ ηζρπξή παξνπζία ηφζν ζηελ 

Δπξσπατθή φζν θαη ζηελ Ξαγθφζκηα αγνξά, θπξίσο ζε πξντφληα φπσο ν βσμίηεο, ην 

αινπκίλην, ην ληθέιην θαη ηα κάξκαξα  

 

2.2. Δμέιημε δήηεζεο 

  
• Ν εγρψξηνο θιάδνο εκθάληζε δηηηή εηθφλα, θαζψο ηα πξντφληα πνπ απνξξνθνχληαη απφ ηελ 

εζσηεξηθή αγνξά (αδξαλή πιηθά, κάξκαξα θαη βηνκεραληθά νξπθηά) ραξαθηεξίζηεθαλ απφ 

θζίλνπζα δήηεζε, αθνχ ε νηθνλνκηθή χθεζε έρεη πεξηνξίζεη ζεκαληηθά ηελ νηθνδνκηθή θαη 

θαηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηφηεηα. Αλαιπηηθά, νη πνιενδνκίεο ηεο ρψξαο ην πξνεγνχκελν έηνο 

εμέδσζαλ 35.746 άδεηεο, αξηζκφο κεησκέλνο θαηά 28,5% έλαληη ηνπ 2010, ελψ παξαηεξήζεθε 

42% κείσζε ζηελ επηθάλεηα θαη 38,2% ζηνλ φγθν.  

• Πηνλ αληίπνδα, επλνεκέλεο παξνπζηάδνληαη νη εηαηξείεο πνπ έρνπλ ζαθή εμαγσγηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ, θαζψο ζε παγθφζκην επίπεδν ε δήηεζε γηα ηα πεξηζζφηεξα κεηαιιεχκαηα 

θαη νξπθηά γηα ην 2013 ήηαλ επλντθή. Ζ θαηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ Δπξψπε θαη ηε 

Βφξεην Ακεξηθή ην 2013 παξέκεηλε ρακειή, ελψ ζεκαληηθή άλνδνο θαηαγξάθεθε ζηελ Θίλα.  

• Νη εμαγσγηθέο εηαηξείεο ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ έηνπο ππέζηεζαλ κεησκέλε ξεπζηφηεηα ιφγσ 

ηεο ζπλερψο κεηνχκελεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηηο ηξάπεδεο, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή θιήζεθαλ λα 

αληηκεησπίζνπλ ηελ επηθπιαθηηθή ζηάζε ρσξψλ ηνπ εμσηεξηθνχ απέλαληη ζηηο απαηηνχκελεο 

γηα ηηο εμαγσγέο ηξαπεδηθέο εγγπήζεηο. Ξξφζζεηνο αξλεηηθφο παξάγνληαο είλαη ε 

επηθπιαθηηθφηεηα μέλσλ αγνξαζηψλ λα ζηεξίδνληαη ελ γέλεη ζε Έιιελεο πξνκεζεπηέο, ιφγσ 

ησλ δπζκελψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηε ρψξα θαη ηεο αξλεηηθήο δηεζλνχο 

δεκνζηφηεηαο.  

• Νη κεηαιιεπηηθέο επηρεηξήζεηο έδσζαλ πξνηεξαηφηεηα ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εμφδσλ ηνπο, φπσο 

εμάιινπ δεηθλχεη θαη ν ζεκαληηθφο πεξηνξηζκφο ησλ δαπαλψλ έξεπλαο θνηηαζκάησλ γηα ην 

ηειεπηαίν έηνο (€6,6 εθ., -46,5% απφ ην 2010).  
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2.3. ηνηρεία παξαγσγήο 

  

• Πχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ΔΙΠΡΑΡ (βάζεη ησλ δεηθηψλ βηνκεραληθήο παξαγσγήο), ην 2013 ε 

εμνξπθηηθή δξαζηεξηφηεηα άλζξαθα θαη ιηγλίηε απμήζεθε θαηά 5,8%, ελψ ε εμφξπμε 

κεηαιιεπκάησλ εκθάληζε ζεκαληηθή άλνδν 18,4%.  

• Αληηζέησο, ε θαζίδεζε πνπ ππέζηε ν θιάδνο ησλ θαηαζθεπψλ, ζπκπαξέζπξε θαη ηε 

βηνκεραληθή παξαγσγή ησλ ινηπψλ εμνξπθηηθψλ θαη ιαηνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ε νπνία 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο κεηψζεθε θαηά 15,3% (ζπλνιηθά -44,0% απφ ην 2005).  

• Ζ παξαγσγή γξαλίηε, ςακκίηε θαη άιισλ ιίζσλ γηα κλεκεία θαη θηίξηα κεηψζεθε θαηά 53,0%, ε 

παξαγσγή αζβεζηφιηζνπ θαη γχςνπ θαηά 32,5%, ελψ ε παξαγσγή ιηζφθνθθσλ, ςηινχ 

ραιηθηνχ θαη ιηζφζθνλεο θαη ακκνράιηθνπ θαηά 34,1%. Πηνλ αληίπνδα, ε παξαγσγή καξκάξσλ 

θαη άιισλ αζβεζηνιηζηθψλ ιίζσλ απμήζεθε θαηά 6,3%.  

• Πχκθσλα κε ην ΠΚΔ, ν ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ ησλ κειψλ ηνπ γηα ην 2013 απμήζεθε θαηά 

7,6%, αλεξρφκελνο ζηα €2,12 δηζ. Δπίζεο, παξήρζεζαλ 80,18 εθ. ηφλνη εκπνξεχζηκνπ 

πξντφληνο, πνζφηεηα κεησκέλε θαηά 6,7% ζπγθξηηηθά κε ην πξνεγνχκελν έηνο  

• Πην πξσηόρπην αινπκίλην ην 2013 ζεκεηψζεθε αχμεζε δήηεζεο θαη ηηκψλ, κε ηελ 

παξαγσγή λα αλέξρεηαη ζηνπο 160.000 ηφλνπο, απφ 137.000 ηφλνπο ην 2010 (ην κεγαιχηεξν 

κέξνο δηνρεηεχεηαη ζην εμσηεξηθφ).  

• Ζ παξαγσγή βσμίηε απμήζεθε θαηά 18%, θηάλνληαο ηνπο 2,3 εθ. ηφλνπο, ιφγσ ηεο 

απμεκέλεο δήηεζεο ζηε παγθφζκηα αγνξά, ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ησλ αινπκηλνχρσλ 

ηζηκέλησλ. Πηνλ ελ ιφγσ ηνκέα δξαζηεξηνπνηνχληαη νη S&B Βηνκεραληθά Νξπθηά, ΓΔΙΦΝΗ 

ΓΗΠΡΝΚΝΛ θαη ΔΙΚΗΛ. Ρν κεγαιχηεξν κέξνο αλαιψζεθε γηα ηελ παξαγσγή αινπκίλαο, ελψ 

ην ππφινηπν δηαηέζεθε ζηε δηεζλή ηζηκεληνβηνκεραλία, ζηε ραιπβνπξγία θαη ζηελ παξαγσγή 

πεηξνβάκβαθα θαη ιεηαληηθψλ.  

• Ζ εηήζηα εγρψξηα παξαγσγή αλζξαθηθνύ αζβεζηίνπ θαηέγξαςε ζεκαληηθή θάκςε ζηνπο 

400.000 ηφλνπο, ιφγσ ηεο εθηεηακέλεο θξίζεο πνπ έρεη ππνζηεί ε νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Πηνλ ελ ιφγσ ηνκέα δξαζηεξηνπνηείηαη ε ΚΑΟΚΑΟΑ ΓΗΝΛΠΝ ΞΔΛΡΔΙΖΠ, ε νπνία δηαζέηεη 

θαζεηνπνηεκέλε παξαγσγή.  

• Ζ παξαγσγή αζβεζηνιηζηθώλ αδξαλώλ άγγημε ηζηνξηθά ρακειά επίπεδα, δηακνξθνχκελε 

ζηνπο 38 εθ. ηφλνπο ιφγσ ηεο θζίλνπζαο δξαζηεξηφηεηαο ζε νηθνδνκή θαη θαηαζθεπέο. 

Πεκεηψλνπκε φηη ην 2010 ε παξαγσγή είρε ήδε κεησζεί θαηά 20%, ζηνπο 50 εθ. ηφλνπο.  

• Ζ ζπλνιηθή παξαγσγή γύςνπ εληζρχζεθε ην 2013 ζε πεξίπνπ 590.000 ηφλνπο, ιφγσ ηεο 

απμεκέλεο δήηεζεο απφ ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Νη κεγαιχηεξεο εηαηξείεο ηνπ ηνκέα είλαη νη 
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ΗΛΡΔΟΚΞΔΡΝΛ θαη ΙΑΒΑ Κ.Ι., ελψ ηα βαζηθά θέληξα παξαγσγήο βξίζθνληαη ζηε Πεηεία ηεο 

Θξήηεο, ζηελ Ακθηινρία θαη ην Αηησιηθφ.  

• Ζ παξαγσγή ειαθξόπεηξαο απμήζεθε νξηαθά ζηνπο 468.960 ηφλνπο, παξακέλνληαο φκσο ζε 

ρακειφηεξν επίπεδν απφ πξνεγνχκελα έηε. Ρν νξπθηφ παξάγεηαη απνθιεηζηηθά ζηε λεζίδα 

Γπαιί απφ ηε ΙΑΒΑ Κ.Ι., ε νπνία απνηειεί ηε κεγαιχηεξε εμαγσγηθή εηαηξεία παγθνζκίσο.  

• Ζ παξαγσγή ιεπθόιηζνπ παξέκεηλε ζηα ίδηα επίπεδα κε ηε πξνεγνχκελε ρξνληά, ζηνπο 

400.000 ηφλνπο. Πηνλ ηνκέα απηφ δξαζηεξηνπνηείηαη κφλν ε ΔΙΙΖΛΗΘΝΗ ΙΔΘΝΙΗΘΝΗ, 

απνηειψληαο ηε κεγαιχηεξε εμαγσγηθή εηαηξεία ζηελ Δ.Δ. θαη ηε κεγαιχηεξε ζε πσιήζεηο 

θαπζηηθήο καγλεζίαο παγθνζκίσο.  

• Ζ παξαγσγή ιηγλίηε απφ ηε ΓΔΖ απμήζεθε θαηά 6%, κεηά απφ κείσζε 13% ην 2010. Ζ ΓΔΖ 

εμαθνινπζεί λα θαηέρεη πςειέο ζέζεηο ζηε δηεζλή θαηάηαμε ησλ παξαγσγψλ (2ε ζέζε ζηελ 

Δ.Δ., 6ε ζέζε παγθνζκίσο). Πην Ιηγληηηθφ Θέληξν Γπηηθήο Καθεδνλίαο παξήρζεζαλ 47,4 εθ. 

ηφλνη, ελψ ζην Ιηγληηηθφ Θέληξν Κεγαιφπνιεο νη ππφινηπνη 9,4 εθ. ηφλνη.  

• Πηνλ ηνκέα ησλ καξκάξσλ ε παξαγσγή εληζρχζεθε θαηά 10% έλαληη ηνπ 2010, θζάλνληαο 

ηνπο 1,1 εθ. ηφλνπο παξά ηε ρακειή εγρψξηα δήηεζε, ελψ νη ζπλνιηθέο εμαγσγέο εληζρχζεθαλ 

θαηά 10,2% ζε πνζφηεηα θαη θαηά 31,7% ζε αμία, θπξίσο ιφγσ ηεο κεγάιεο δήηεζεο 

νγθνκαξκάξσλ απφ ηελ Θίλα. Πεκεηψλνπκε φηη νη εμαγσγέο πξνο ηελ Θίλα απμήζεθαλ θαηά 

66,2% ζε αληηδηαζηνιή κε ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ., φπνπ ζεκεηψζεθε θάκςε ηεο ηάμεο ηνπ 11%. 

Αληίζεηα, νη εηζαγσγέο καξκάξσλ παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή θάκςε ιφγσ ηεο ζνβαξήο θξίζεο 

ζηνλ νηθνδνκηθφ ηνκέα πνπ έρεη ειαρηζηνπνηήζεη ηε δήηεζε πιηθψλ. Πηε ζχλζεζε ησλ 

εηζαγσγψλ ηνπ 2013 θπξηάξρεζαλ ηα γλήζηα κάξκαξα θαη νη αζβεζηφιηζνη, πιηθά ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζηελ ειιεληθή αγνξά.  

• Ζ παξαγσγή κηθηώλ ζεηνύρσλ θαηέγξαςε κείσζε 6%, δηακνξθνχκελε ζηνπο 222.000 

πγξνχο ηφλνπο κεηαιιεχκαηνο. Απφ ηελ πνζφηεηα απηή πξνέθπςαλ πσιήζεηο 42.000 ηφλσλ 

ζπκππθλψκαηνο ςεπδαξγχξνπ θαη 16.000 ηφλσλ ζπκππθλψκαηνο κνιχβδνπ.  

• Πηνλ θιάδν ηνπ κπεηνλίηε ε παξαγσγή δηακνξθψζεθε πεξίπνπ ζηα ίδηα επίπεδα κε ην 2010, 

ζηνπο 1,25 εθ. ηφλνπο. Ζ εμφξπμε δηελεξγείηαη θπξίσο ζηε Κήιν απφ ηελ S&B Βηνκεραληθά 

Νξπθηά (1 εθ. ηφλνη) θαη δεπηεξεπφλησο ζηελ Θίκσιν απφ ηε ΚΞΔΛΡΝΚΑΗΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ 

ΘΗΚΩΙΝ. Ζ S&B απνηειεί ηε κεγαιχηεξε παξαγσγφ κπεηνλίηε ζηελ Δπξψπε, θαζψο θαη ηε 

κεγαιχηεξε εμαγσγηθή εηαηξεία ζηνλ θφζκν.  

• Νκνίσο, ε παξαγσγή πξσηνγελνύο πεξιίηε παξέκεηλε πεξίπνπ ζην επίπεδν ηεο 

πξνεγνχκελεο ρξνληάο (720.000 ηφλνη), ελψ ν αληίζηνηρνο φγθνο θαηεξγαζκέλνπ πιηθνχ 

δηακνξθψζεθε ζηνπο 420.000 ηφλνπο, έρνληαο απμεζεί θαηά 5%. Ρν 64% ησλ πσιήζεσλ 
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δηνρεηεχζεθε ζε νηθνδνκηθέο εθαξκνγέο, ην 26% ζηε γεσξγία θαη ην ππφινηπν ζε θξπνγεληθέο 

κνλψζεηο, ρπηήξηα θ.ιπ.  

• Ζ παξαγσγή πνδνιάλεο ππέζηε θαζίδεζε ζηνπο 300.000 ηφλνπο, απφ 540.000 ηφλνπο ην 

2010, ιφγσ ηεο κεησκέλεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, θηάλνληαο ζην ρακειφηεξν επίπεδν 

ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ. Πηνλ θιάδν δξαζηεξηνπνηνχληαη νη ΙΑΒΑ Κ.Ι., ΗΛΡΔΟΚΞΔΡΝΛ ΓΝΚΗΘΑ 

ΙΗΘΑ, ΚΞΔΛΡΝΚΑΗΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΘΗΚΩΙΝ θαη ΘΒΝΠ.  

• Ζ παξαγσγή ραιαδηαθώλ πξντόλησλ δηακνξθψζεθε ζηνπο 8.210 ηφλνπο, ελψ 

απνξξνθήζεθε εμ’ νινθιήξνπ απφ ηελ εγρψξηα θαηαλάισζε. Ρα ππφ εθκεηάιιεπζε 

θνηηάζκαηα βξίζθνληαη ζηνπο Λνκνχο Θεζζαινλίθεο, Θηιθίο θαη Σαιθηδηθήο.  

• Ζ παξαγσγή ρνπληίηε αλήιζε ην 2013 ζε 23.800 ηνλ. Πηελ παξαγσγή νξπθηνχ ρνπληίηε 

δξαζηεξηνπνηείηαη κφλν ε ΙΔΘΑ ΝΟΘΡΑ, ζπγαηξηθή ηνπ νκίινπ Ankerpoort.  

 

2.4. Πξνβιήκαηα - κεηνλεθηήκαηα ηνπ θιάδνπ 
 

 Ρα παξαθάησ πξνβιήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηνπ θιάδνπ αθνξνχλ θαη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Αλαηνιηθήο Καθεδνλία. Έηζη ηα θπξηφηεξα απφ απηά είλαη: 

• Αθφκα, νη ηηκέο αξθεηψλ πξψησλ πιψλ (φπσο άλζξαθαο θαη γξαθίηεο) ηα ηειεπηαία ρξφληα 

έρνπλ εκθαλίζεη ζεκαληηθή θιηκάθσζε ιφγσ ειιείςεσλ. Γηα ην ιφγν απηφ, νη εηαηξείεο ηνπ 

θιάδνπ επηδηψθνπλ καθξνρξφληεο ζπκβάζεηο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο πξνκεζεπηέο.  

• Ξέξαλ ηεο βαζηάο νηθνλνκηθήο χθεζεο, ε νπνία έρεη επηβαξχλεη ηηο εμνξπθηηθέο επηρεηξήζεηο, ν 

θιάδνο ηαιαλίδεηαη θαη απφ ρξφληα δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ην 

άθακπην θαη γξαθεηνθξαηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην. Δηδηθφηεξα, νη δηαδηθαζίεο αδεηνδφηεζεο 

εμνξπθηηθψλ έξγσλ είλαη ρξνλνβφξεο θαη πνιχπινθεο, αθνχ πθίζηαηαη πιήζνο δηαθνξεηηθψλ 

λφκσλ.  

• Ξαξάιιεια, αθφκα δελ έρεη θαηαζηεί δπλαηή ε δεκηνπξγία γεσινγηθήο ραξηνγξάθεζεο ηεο 

Διιάδαο ζε ςεθηαθή κνξθή (θιίκαθα 1:50.000), ελψ παξαηεξείηαη έιιεηςε ελφο 

νινθιεξσκέλνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ ζε επίπεδν πεξηθεξεηψλ κε θαηαγξαθή ησλ 

δπλαηνηήησλ εμφξπμεο θαη πξνζβαζηκφηεηαο ζε καθξνπξφζεζκν νξίδνληα γηα ηελ θάζε 

πεξηνρή.  

• Έλαο επηπξφζζεηνο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο έγθεηηαη ζηηο αληηδξάζεηο γηα ζέκαηα εμφξπμεο, 

ηφζν εθ κέξνπο ησλ πεξηβαιινληηθψλ νξγαλψζεσλ φζν θαη απφ ηελ επξχηεξε θνηλή γλψκε, 

αθνχ ππνζηεξίδεηαη φηη ε εμνξπθηηθή δξαζηεξηφηεηα δελ είλαη θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ. 

Κάιηζηα, ην Πεπηέκβξην ηνπ 2011 ςεθίζηεθε λφκνο (Ξ’ ΑΟΗΘ. 4014) γηα ηελ πεξηβαιινληηθή 
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αδεηνδφηεζε εμνξπθηηθψλ έξγσλ, αιιά αλακέλνληαη αθφκα νη ζρεηηθέο πνπξγηθέο Απνθάζεηο 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθσζνχλ νη επηρεηξήζεηο. Κεηαμχ άιισλ, πξνβιέπεηαη εηζήγεζε 

Κειέηεο Ξεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΚΞΔ) πξηλ απφ ηελ έλαξμε κηαο λέαο εμνξπθηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

• Ξξφβιεκα απνηειεί θαη ε πξαθηηθή νξηζκέλσλ ιαηνκηθψλ εηαηξεηψλ λα εγθαηαιείπνπλ ην 

ιαηνκείν θαη λα κελ πξνρσξάλε ζηελ απνθαηάζηαζε ηνπ. Γηα λα ζηακαηήζεη απηφ ην 

θαηλφκελν ζα πξέπεη λα ζεζκνζεηεζνχλ ηέηνηεο λνκνζεηηθέο ξήηξεο πνπ ζα θαζηζηνχλ 

αζχκθνξε ηελ εγθαηάιεηςε θαη ζπκθέξνπζα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ιαηνκεθζέληνο ρψξνπ.  

 

2.5. Πξννπηηθέο - πξνηάζεηο  
 

• Γεδνκέλεο ηεο ππνηνληθήο δήηεζεο ζηελ εγρψξηα αγνξά, αιιά θαη ζηηο ρψξεο ηεο Λφηηαο 

Δπξψπεο, ε απμεκέλε δήηεζε απφ αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο (Θίλα, Ηλδία, Λνηηναλαηνιηθή 

Αζία, Ιαηηληθή Ακεξηθή, Οσζία) απνηειεί δηέμνδν γηα ηηο επηρεηξήζεηο κε εμαγσγηθή 

δξαζηεξηφηεηα (π.ρ. S&B, FHL).  

• Ξξνθεηκέλνπ λα ηνλσζεί ν θαηαζθεπαζηηθφο ηνκέαο – θαη ζπλεπψο ε εμνξπθηηθή θαη 

κεηαιιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα - απαηηείηαη: 

α) ελίζρπζε θαη αλαδηάξζξσζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ,  

β) αμηνπνίεζε επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πινπνίεζε κηθξψλ έξγσλ,  

γ) ηαρεία αμηνπνίεζε ηνπ ΔΠΞΑ,  

δ) πξνψζεζε έξγσλ Ππλεξγαζίαο Γεκνζίνπ Ηδησηηθνχ Ρνκέα,  

ε) ελίζρπζε ηεο αγνξάο θαηνηθίαο κέζσ κέηξσλ φπσο κείσζε ηνπ ΦΞΑ ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο 

θαη θαηεγνξίεο αγνξαζηψλ, επηδφηεζε ηφθσλ ζηα ζηεγαζηηθά δάλεηα θαη πξνψζεζε 

ρσξνηαμηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ.  

• Ν ΠΚΔ θαη πνιινί άιινη θνξείο επηζεκαίλνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα εθαξκνγήο κηαο καθξνρξφληαο 

εζληθήο πνιηηηθήο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ νξπθηψλ πξψησλ πιψλ, απαιιαγκέλε απφ 

γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο. Δπηπιένλ, ππνγξακκίδεηαη ε αλάγθε γηα ζηαζεξφ θνξνινγηθφ 

πιαίζην, θαζψο πνιιέο κεηαιιεπηηθέο επηρεηξήζεηο δηζηάδνπλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 

επελδχζεηο ζηε ρψξα καο. Δπίζεο αλακέλεηαη φηη ε χθεζε ζα παξαηαζεί, ελψ ηξνθνδνηείηαη 

θαη απφ ηε ζπλερηδφκελε πνιηηηθή αζηάζεηα ζε πνιιέο ρψξεο αλά ηελ πθήιην. Δπηπιένλ, ε 

αβεβαηφηεηα εληείλεηαη ιφγσ ηεο δηαθαηλφκελεο θξίζεο ζε φιε ηελ Δ.Δ θαη ηελ απνζέξκαλζε 

αλαπηπζζφκελσλ νηθνλνκηψλ φπσο ε Θίλα.  
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2.6. Δπθαηξίεο  
 

 Ζ δπλακηθή ηελ νπνία επηδεηθλχεη ν θιάδνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα εμήο ζεκεία:  

• Ύπαξμε ζεκαληηθνχ νξπθηνχ πινχηνπ ζηε ρψξα κε κεγάιε πνηθηιία πιηθψλ.  

• Αλαπηπγκέλε ηερλνγλσζία σο πξνο ηηο δηαδηθαζίεο εμφξπμεο (θπξίσο σο πξνο ηα ππφγεηα έξγα) 

θαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ.  

• Αλαγθαηφηεηα γηα νξπθηά θαη αδξαλή πιηθά γηα ηε δεκηνπξγία δηθηχσλ, θαηαζθεπψλ θαη 

ππνδνκψλ (θηίξηα, νδηθά δίθηπα, ιηκάληα θ.ιπ.).  

• Ππκβνιή ησλ νξπθηψλ πξψησλ πιψλ ζηελ γεσξγηθή παξαγσγή αθνχ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

κεγάιν βαζκφ γηα ηε δεκηνπξγία γεσξγηθψλ - αξδεπηηθψλ κεραλεκάησλ, αλφξγαλσλ 

ιηπαζκάησλ (π.ρ. δεφιηζνο) θιπ  

• Πεκαληηθή εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ.  

• Θαζεηνπνηεκέλε παξαγσγή ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ κε ηδηφθηεηα νξπρεία.  

• Σακειή θεθαιαηαθή κφριεπζε.  

 Νη επθαηξίεο αλάπηπμεο νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ, 

ζπλνςίδνληαη ζηηο αθφινπζεο (πάληνηε ππφ ηηο αλάινγεο πξνυπνζέζεηο πινπνίεζεο):  

• ςειφο ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο θηλεδηθήο νηθνλνκίαο θαη άιισλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ - 

Απμεκέλε δήηεζε πξψησλ πιψλ απφ ην εμσηεξηθφ θαη βειηησκέλεο ηηκέο.  

• Δλίζρπζε ηνπ ΞΓΔ.  

• Κέηξα γηα ηφλσζε ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

• Αμηνπνίεζε - αλαζεψξεζε ηνπ ΔΠΞΑ θαη επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ γηα κηθξά έξγα.  

• ινπνίεζε δεκφζησλ έξγσλ κέζσ ΠΓΗΡ.  

• Πρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε καθξνρξφληαο εζληθήο πνιηηηθήο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ νξπθηψλ 

πξψησλ πιψλ.  

• Βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ θαη δήηεζε γηα πξντφληα λέαο 

ηερλνινγίαο, ε δεκηνπξγία ησλ νπνίσλ βαζίδεηαη ζηα νξπθηά (π.ρ θηλεηά ηειέθσλα, πβξηδηθά 

απηνθίλεηα, εμνπιηζκφο εθκεηάιιεπζεο ΑΞΔ, θσηνβνιηατθά θ.ιπ.).  

• Δμεηδίθεπζε ηεο πνιηηηθήο γηα ηηο πξψηεο χιεο ζηα πιαίζηα ηεο Δ.Δ (RMI) θαη δεκηνπξγία ιίζηαο 

κε ηελ αλαθνξά ησλ «Θξίζηκσλ Ξξψησλ ιψλ» πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζνχλ εζληθέο 

πνιηηηθέο γηα ηε θάιπςε ησλ αλαγθαίσλ πνζνηήησλ.  

 

2.7. Θίλδπλνη & Αδπλακίεο 
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Ωο αδύλαηα ζεκεία γηα ηνλ θιάδν ραξαθηεξίδνληαη ηα εμήο:  

• Απμεκέλν θφζηνο παξαγσγήο ιφγσ αλνδηθψλ ηηκψλ πεηξειαίνπ θαη πξψησλ πιψλ.  

• Αλππαξμία ζπληνληζκέλεο Δζληθήο Κεηαιιεπηηθήο Ξνιηηηθήο.  

• Ξνιχπινθν θαη δπζιεηηνπξγηθφ θαζεζηψο αδεηνδφηεζεο θαη θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηα 

εμνξπθηηθά έξγα.  

• Έιιεηςε νινθιεξσκέλνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ κε ηελ θαηαγξαθή ηνπ πθηζηάκελνπ 

νξπθηνχ πινχηνπ θαη ηεο δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο ζε απηφλ.  

• Διιηπείο κεραληζκνί ειέγρνπ απφ ηελ Ξνιηηεία.  

• Δθηεηακέλν δίθηπν πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, εκπνδίδνληαο ηελ πξφζβαζε ζε νξπθηέο 

πξψηεο χιεο - Κε αμηνπνίεζε κεγάινπ κέξνπο ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ ηεο ρψξαο.  

• Ξαξαγσγή πιηθψλ ζε απνκαθξπζκέλεο θαη δπζπξφζηηεο πεξηνρέο.  

• Δμάξηεζε απφ παξάγνληεο φπσο δηαζεζηκφηεηα, ηξέρνπζεο ηερλνινγηθέο θαη νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο, εζληθέο πνιηηηθέο ρξήζεο θαη δηάζεζεο ησλ νξπθηψλ.  

• Διιηπήο ελεκέξσζε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ γηα ηνλ εμνξπθηηθφ θιάδν θαη ηε ζεκαζία ηνπ γηα 

ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε.  

• Αληηδξάζεηο πεξηβαιινληηθψλ νξγαλψζεσλ γηα εθκεηάιιεπζε κε αλαλεψζηκσλ θπζηθψλ 

πφξσλ.  

• Κεηνχκελα πεξηζψξηα θεξδνθνξίαο.  

• Δθηεηακέλνο εκπνξηθφο θχθινο – Αξγή είζπξαμε απαηηήζεσλ θαη δηαθίλεζε απνζεκάησλ.  

• ςειφηεξν επίπεδν πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ 

- Ξεξηζζφηεξεο ππνβαζκίζεηο πηζησηηθνχ ειέγρνπ ζε ζρέζε κε αλαβαζκίζεηο.  

 Νη κεγαιύηεξνη θίλδπλνη γηα ηνλ θιάδν ζπλίζηαληαη ζηνπο εμήο:  

• πνρψξεζε ηεο εγρψξηαο δήηεζεο ιφγσ ηεο θζίλνπζαο νηθνδνκηθήο θαη θαηαζθεπαζηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο.  

• Ξεξηνξηζκφο ηνπ ΞΓΔ ζηα πιαίζηα ησλ Κλεκνλίσλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο.  

• Θαζπζηεξήζεηο ζε κεγάια έξγα ππνδνκήο ιφγσ ηεο αλάγθεο γηα δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε θαη 

αλαζεψξεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο.  

• πνρψξεζε ηεο δήηεζεο απφ ηηο αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο.  

• Αζηαζέο πνιηηηθφ ζχζηεκα, εληείλνληαο ηελ θαζπζηέξεζε κεηαξξπζκίζεσλ.  
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3. ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΘΑ ΟΡΤΘΣΑ ΘΑΗ ΠΔΣΡΩΚΑΣΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ 
ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ 

  

Ρα θνηηάζκαηα είλαη θπζηθέο ζπγθεληξψζεηο ρξήζηκσλ νξπθηψλ θαη πεηξσκάησλ πνπ 

κπνξεί λα ηχρνπλ νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο. Δκθαλίζεηο νλνκάδνληαη νη ζπγθεληξψζεηο εθείλεο 

πνπ είλαη νηθνλνκηθά αζχκθνξεο, εμαηηίαο κεγέζνπο ή/θαη πνηφηεηαο. Γηαθξίλνπκε θνηηάζκαηα 

βηνκεραληθψλ νξπθηψλ ή πεηξσκάησλ (ΒΝΞ) φπσο ραιαδία, αζηξίσλ, καγλεζίηε, γχςνπ, 

θανιίλε, κπεληνλίηε, πεξιίηε, καξκάξσλ, γξαληηψλ θ.ά., θνηηάζκαηα ελεξγεηαθψλ πξψησλ πιψλ 

φπσο αλζξάθσλ, πεηξειαίνπ, νπξαλίνπ, γεσζεξκίαο θ.ά. θαη θνηηάζκαηα κεηαιιεπκάησλ φπσο 

ληθειίνπ, ρξπζνχ, ραιθνχ θ.ά. Κηα ηέηαξηε νκάδα νξπθηψλ κε ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ ελδηαθέξνλ 

απνηεινχλ νη πνιχηηκνη θαη εκηπνιχηηκνη ιίζνη. Πε παγθφζκηα θιίκαθα πεξίπνπ ην 60% ησλ 

εμνξπζζφκελσλ ΒΝΞ δηαζέηεηαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε πεξηβαιιφλησλ πνπ έρνπλ ξππαλζεί. 

Ν νξπθηφο πινχηνο ηεο Διιάδνο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο. Ν θιάδνο φκσο πνπ αζρνιείηαη 

κε ηελ εθκεηάιιεπζε θαη επεμεξγαζία απηνχ αληηκεησπίδεη ζήκεξα πνιιά πξνβιήκαηα φπσο 

εμάιινπ ζπκβαίλεη θαη κε άιινπο θιάδνπο ηεο εζληθήο καο νηθνλνκίαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζε 

αληίζεζε µε ηηο ιατθέο αληηιήςεηο, νη πεξηζζφηεξεο εμνξπθηηθέο επηρεηξήζεηο ιεηηνπξγνχλ ζηηο 

αλαπηπγκέλεο ρψξεο, παξά ζηηο ππφ αλάπηπμε. Ρν ιαηνκείν ρξεζηκνπνηεί ζπλήζσο κηα ζρεηηθά 

κηθξή πεξηνρή, ζηελ νπνία επελδχεηαη κεγάιε νηθνλνµηθή δχλαµε γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεµα. 

Γηα λα ιεηηνπξγήζεη κηα κνλάδα ρξεηάδεηαη αμηφινγε νηθνλνµηθή δξαζηεξηφηεηα. Ξξηλ ηελ έλαξμε 

απαηηείηαη κηα ζεηξά απφ ππνζηεξηθηηθέο εξγαζίεο ππνδνµψλ θαη κεηά απαηηείηαη ε εμαζθάιηζε 

πξψησλ πιψλ, ελέξγεηαο, λεξνχ, ηξνθήο, ζηέγεο θ.ιπ.  
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Αμηνζεκείσηε ζεσξείηαη ε παξνπζία ησλ ΒΝΞ ζηε ρψξα καο θαη ηδηαίηεξα ζηε Καθεδνλία 

θαη Θξάθε, αθνχ απνηεινχλ δπλακηθφ θιάδν ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο. Ξην ζπγθεθξηκέλα γηα 

ηελ Β. Διιάδα θαη εηδηθφηεξα ζηελ Αλαηνιηθή Καθεδνλία ππάξρεη πιεζψξα κεηαιιεπηηθνχ, 

ιαηνκηθνχ πινχηνπ θαη πδξνγνλαλζξάθσλ πνπ είηε αμηνπνηείηαη, είηε παξακέλεη αλαμηνπνίεηνο 

θαη είλαη ππφ δηεξεχλεζε. Ρέηνηα γλψζε ππάξρεη ζε δηάθνξεο εηαηξείεο θαη εξεπλεηηθνχο θνξείο. 

Ππκππθλσκέλε ζα ζαο ηελ παξνπζηάζνπκε θαη ζε ζεκαηηθνχο αλά θιάδν ζε ράξηεο ηνπ ΗΓΚΔ 

ησλ ΔΙΞΔ θαη άιισλ θνξέσλ. Δλδεηθηηθά παξαθάησ ππάξρεη ν Γεσινγηθφο ράξηεο ηεο πεξηνρήο:  
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Ν θιάδνο ησλ ΒΝΞ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνο θπξίσο ζηηο εμαγσγέο θαη ην ζεκαληηθφηεξν, 

ηα πξντφληα ηνπ βξίζθνπλ πνηθίιεο εθαξκνγέο ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα. 

Πηε Καθεδνλία θαη Θξάθε ην 2006 ιεηηνπξγνχζαλ: 

 9 κεηαιιεία (ζε ζχλνιν 24 ηεο ρψξαο). 

 39 ιαηνκεία βηνκεραληθψλ νξπθηψλ (ζε ζχλνιν 68). 

 80 ιαηνκεία αδξαλψλ πιηθψλ (ζε ζχλνιν 300). 

 190 ιαηνκεία καξκάξσλ (ζε ζχλνιν 325). 

Ξαξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή παξάζεζε φισλ ησλ ΒΝΞ πνπ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή 

καο. 

 

3.1. ΑΓΡΑΛΖ 

 

3.1.1. Πεξηγξαθή θαη ηύπνη 

 

Ωο αδξαλή ραξαθηεξίδνληαη ηα θπζηθά πιηθά (π.ρ. ζθχξα, άκκνη, φζηξαθα, θίζζεξε, 

ζθσξία, εθαηζηεηαθή ηέθξα, ζξπκκαηηζκέλα πεηξψκαηα θ.ά.) ή ηα επεμεξγαζκέλα (π.ρ. 

ζρηζηνπεινί, άξγηινη, αξγηιηθνί ζρηζηφιηζνη, βεξκηθνπιίηεο, πεξιίηεο, δηαηνκίηεο θ.ά.) ή 

ζπλδπαζκνί απηψλ. Νλνκάζηεθαλ αδξαλή, γηαηί δελ αληηδξνχλ ρεκηθά κε ηηο δηάθνξεο 

ζπγθνιιεηηθέο ή βηηνπκεληνχρεο χιεο. 

Ρα αδξαλή δηαθξίλνληαη ζε: 

α. Φπζηθά ή επεμεξγαζκέλα ειαθξά αδξαλή κε πςειή ζθιεξφηεηα θαη θαηλφκελν εηδηθφ βάξνο 

κηθξφηεξν απφ 2.500 kg/m3. 

β. Φπζηθά ή ηερλεηά ζξπκκαηηζκέλα βαξηά αδξαλή κε κέζε έσο πςειή ζθιεξφηεηα θαη θαηλφκε-

λν εηδηθφ βάξνο κεγαιχηεξν απφ 2.500 kg/m3. 

Ρα θαηαιιειφηεξα πεηξψκαηα πνπ ζήκεξα θαίλεηαη φηη πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο σο 

ζθιεξά αδξαλή, εθφζνλ βέβαηα είλαη νκνγελή, ζπκπαγή θαη πγηή, είλαη ηα παξαθάησ: 

α. Νθηνιηζηθνί ζρεκαηηζκνί ή ζπκπιέγκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ δηαβάζεο, γάβξνπο, δνπλίηεο, 

νιηβηλίηεο, πεξηδνηίηεο θαη πξνζθεθαινεηδείο ιάβεο. Πηελ Διιάδα βξίζθνληαη ζε δχν 

ππνπαξάιιειεο γεσηεθηνληθέο δψλεο: ηνπ Αμηνχ (αλαηνιηθφ ζχκπιεγκα) θαη πνπειαγνληθήο 

(δπηηθφ ζχκπιεγκα) πνπ δηαηέκλνπλ ηελ θεληξνδπηηθή Καθεδνλία απφ ΒΓ πξνο ΛΑ. 

β. Ζθαηζηεηαθά ελδηάκεζεο ζχζηαζεο φπσο αλδεζίηεο, δαθίηεο θ.ά. πνπ βξίζθνληαη ζηε Θξάθε 

θαη Καθεδνλία. 
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γ. Νξηζκέλα πινπησληθά φπσο γξαλίηεο θαη κεηακνξθσκέλα πεηξψκαηα φπσο γλεχζηνη πνπ βξί-

ζθνληαη ζηε Θξάθε θαη Καθεδνλία. 

 

3.1.2. Υξήζεηο 

 

Σξεζηκνπνηνχληαη ζε κίγκαηα πνηθίισλ θνθθνκεηξηθψλ δηαβαζκίζεσλ κε έλα ζπγθνιιεηηθφ 

ή βηηνπκεληνχρν πιηθφ γηα παξαζθεπή ζθπξνδεκάησλ, θνληακάησλ, πξνθαηαζθεπαζκέλσλ 

δνκηθψλ ζηνηρείσλ θ.ιπ. Δπίζεο, ζε νδηθά ή ζηδεξνδξνκηθά ππνζηξψκαηα, ζε ηνίρνπο 

αληηζηήξημεο πξαλψλ, ζε ηαθηθά κλεκεία, ζε θξάγκαηα, ζε αλαβαζκίδεο ρεηκάξξσλ θαη 

πνηακψλ, ζε ιηκεληθά έξγα, γηα πξνζηαζία αθηψλ, ζε ηερλεηνχο πθάινπο, σο επηεθηηθά ζε 

βηνκεραληθέο επεμεξγαζίεο, σο θίιηξα θαζαξηζκνχ π.ρ. λεξψλ θ.ά. 

 

3.1.3. Παξαγσγή 

 

Ζ παξαγσγή αζβεζηνιηζηθώλ αδξαλώλ άγγημε ηζηνξηθά ρακειά επίπεδα, δηακνξθνχκελε 

ζηνπο 38 εθ. ηφλνπο ιφγσ ηεο θζίλνπζαο δξαζηεξηφηεηαο ζε νηθνδνκή θαη θαηαζθεπέο. 

Πεκεηψλνπκε φηη ην 2010 ε παξαγσγή είρε ήδε κεησζεί θαηά 20%, ζηνπο 50 εθ. ηφλνπο.  

Ζ παξαγσγή ζθιεξψλ αδξαλψλ είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε, αλ θαη ε δήηεζή ηνπο έρεη κεησζεί 

εμαηηίαο ηεο θζίλνπζαο δξαζηεξηφηεηαο ζηηο θαηαζθεπέο. Πθιεξά αδξαλή πνιχ θαιήο πνηφηεηαο 

έρνπλ εληνπηζηεί ζηε Φσιηά ηεο ΞΔ Θαβάιαο, φπνπ ιεηηνπξγνχζαλ αληίζηνηρα ιαηνκεία κε ζχ-

ζηαζε θπξίσο ραιαδηαθνχ δηνξίηε. Ιαηνκείν εμφξπμεο θαη κνλάδα ηήμεο ακθηβνιηηψλ, αιιά θαη 

άιισλ πεηξσκάησλ, γηα ηελ παξαγσγή πεηξνβάκβαθα, ιεηηνπξγεί απφ ην 2001 ζηελ Ρεξπλή 

Πεξξψλ. 

 

3.2. ΑΛΘΡΑΘΗΘΑ ΠΔΣΡΩΚΑΣΑ  

 

3.2.1. Πεξηγξαθή θαη ηύπνη 

 

Αλζξαθηθά πεηξψκαηα θαη ζρεκαηηζκνί βξίζθνληαη ζρεδφλ ζε φιν ηνλ θφζκν. Ρα πην 

δηαδνκέλα κέιε είλαη ε θξεηίδα, ν αζβεζηφιηζνο θαη ην κάξκαξν. Ιηγφηεξν ζπλεζηζκέλα 

αλζξαθηθά πεηξψκαηα είλαη ε αξαγσληηηθή άκκνο πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ θαηαβχζηζε ζε ζαιάζζην 

λεξφ, ν ηξαβεξηίλεο πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ ρεκηθή θαηαβχζηζε ζε γιπθά λεξά γχξσ απφ ηα 
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ζηφκηα θπζηθψλ ζεξκψλ ή ςπρξψλ θαη πινχζησλ ζε αζβέζηην πεγψλ θαη ε κάξγα πνπ ζεσξείηαη 

κίγκα πεηξσκάησλ (αζβεζηφιηζνο + άξγηινο) θαη ζρεκαηίδεηαη ζε ιίκλεο θαη έιε. ςειήο 

θαζαξφηεηαο αζβεζηφιηζνη θαη δνινκίηεο, θαηάιιεινη γηα εηδηθέο ρξήζεηο, πεξηνξίδνληαη ζε 

νξηζκέλεο πεξηνρέο.  

Νη αζβεζηφιηζνη είλαη πνιχ ζπνπδαίνη απφ νηθνλνκηθή άπνςε, επεηδή νη πφξνη ηνπο 

απνηεινχλ ρψξνπο ζπγθέληξσζεο πεηξειαίσλ θαη θπζηθψλ αεξίσλ. Ξεξίπνπ ην 50% ησλ 

παγθφζκησλ απνζεκάησλ πδξνγνλαλζξάθσλ βξίζθνληαη κέζα ζε αζβεζηνιηζηθά πεηξψκαηα. 

Δπίζεο, πνιιέο θνξέο απνηεινχλ δεμακελέο ζπγθέληξσζεο ππεδάθησλ λεξψλ. Ρν πνξψδεο, ε 

δηαπεξαηφηεηα θαη ε επθνιία αληίδξαζεο ησλ αλζξαθηθψλ πεηξσκάησλ επηηξέπνπλ, ψζηε απηά 

λα ρξεζηκεχνπλ σο ηφπνη ζπγθέληξσζεο δηάθνξσλ κεηαιιεπκάησλ. Ξαξαθάησ είλαη έλαο 

απινπνηεκέλνο γεσινγηθφο ράξηεο φπνπ πεξηέρνληαη νη ζέζεηο κε ηα κάξκαξα ζηελ πεξηνρή: 

 

 

3.2.2. Υξήζεηο 

 

Νη κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο ησλ θχξησλ πξντφλησλ ησλ αλζξαθηθψλ πεηξσκάησλ (αδξαλή, 

ηζηκέλην, αζβέζηεο) δηαζέηνληαη ζηηο πνηθίιεο θαηαζθεπέο (θαηνηθίεο, δξφκνη, άιια ηερληθά 

έξγα), πνπ εμαξηψληαη απφ ην εζληθφ πξντφλ, ηελ αλάπηπμε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηνπο 

πξνυπνινγηζκνχο ησλ θπβεξλεηηθψλ δαπαλψλ.  
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Ρν θνληνπνηεκέλν αλζξαθηθφ αζβέζηην (GCC) θαη ην θαηαβπζηδφκελν αλζξαθηθφ αζβέζηην 

(PCC) ρξεζηκνπνηνχληαη σο πιεξσηηθά ζηελ παξαζθεπή πιαζηηθψλ, ειαζηηθψλ, αζθαιηηθψλ, 

ππνζηξψκαηνο ηαπήησλ, ρξσκάησλ (ιακπξφηεηα >90%), βειηησηηθά εδαθψλ, ζηεγαλσηηθψλ 

θαη ζπγθνιιεηηθψλ πιηθψλ. Ζ βηνκεραλία ράξηνπ είλαη ν κεγαιχηεξνο θαηαλαισηήο ιεπηνχ θαη 

ππέξιεπηνπ GCC θαη PCC. 
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3.2.3. πγθεθξηκέλε Πξόηαζε Υξήζεο  

 

Έρνληαο ππφςε ηηο αλσηέξσ ρξήζεηο αλζξαθηθψλ πεηξσκάησλ ζα πξνηείλνπκε κηα 

επέλδπζε πνπ κπνξεί λα γίλεη ζηελ πεξηνρή καο. Ξην ζπγθεθξηκέλα ε Ξ.Δ. Γξάκαο θαη Θαβάιαο 

είλαη πινχζηα ζε θνηηάζκαηα αζβεζηνιηζηθνχ καξκάξνπ. Πε απηέο ηηο πεξηνρέο ππάξρνπλ 

εγθαηεζηεκέλα πνιιά ιαηνκεία πνπ παξάγνπλ πςειήο πνηφηεηαο κάξκαξν. Ρα παξαπξντφληα 

φκσο απηή ηεο εμφξπμεο (κπάδα, ζηείξα, καξκαξφζθνλε) κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζηελ 

παξαγσγή γπαιηζηεξνχ ραξηηνχ, φπνπ ην 70% ηεο κάδαο απηνχ ηνπ ραξηηνχ είλαη αζβεζηφιηζνο 

(CaCO3). Πηελ Δπξψπε ππάξρνπλ 2 εηαηξίεο  (Γαιιία-imerys θαη Διβεηία) πνπ θάλνπλ απηήλ ηελ 

δνπιεηά θαη παίξλνπλ πξψηεο χιεο θαη απφ ηελ πεξηνρή καο. Γηα απηφ ην ιφγν πξνηείλνπκε ηελ 

δεκηνπξγία αλάινγεο βηνκεραληθήο κνλάδαο ζηελ πεξηνρή ηεο Γξάκαο ή ηεο Θαβάιαο. Ρν ηειηθφ 

πξντφλ απηήο είλαη πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη ηαπηφρξνλα έρνπκε θαη πεξηβαιινληηθά 

νθέιε αθνχ απνζπκθνξνχκε ηα ιαηνκεία απφ ηα παξαπξντφληα εμφξπμεο. Ξέξαλ απηνχ αλ 

ζπλδπάζνπκε θαη ηελ ληφπηα παξαγσγή μπιείαο ησλ δαζψλ ηεο Ονδφπεο κηα ηέηνηα επέλδπζε ζα 

κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη εμ νινθιήξνπ κε ηηο ληφπηεο πξψηεο χιεο. 

 

3.2.4. Παξαγσγή 

 

 Αζβεζηόιηζνη (Πίλ. 1)  

Ακηγείο ή καξγατθνί, βξίζθνληαη ζε φιε ηελ Διιάδα. Νη πγηείο αζβεζηφιηζνη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ παξαγσγή ιίζσλ δφκεζεο ή δηαθφζκεζεο, ελψ νη πηπρσκέλνη ή θαηαθεξκαηηζκέλνη γηα ηελ 

παξαγσγή αδξαλψλ πιηθψλ. 

 Σξαβεξηίλεο (Πίλ. 1)  

Δίλαη ζθιεξνί, ιεπηνθξπζηαιιηθνί, ζπκπαγείο ή καδψδεηο θαη ζπρλά ζπγθξηκαηηθνί, ρξψκαηνο 

ιεπθνχ κέρξη θαζηαλνχ. Βξίζθνληαη ζην Βακβαθφθπην Πεξξψλ, Πθξα Θηιθίο θαη Αξηδαία Ξέιιαο. 

Σξεζηκνπνηνχληαη σο ιίζνη δηαθφζκεζεο. 

 Γνινκίηεο (Πίλ. 1)  

Θεσξνχληαη κνλφκηθηα αλζξαθηθά πεηξψκαηα κε θχξην ζπζηαηηθφ ην νκψλπκν νξπθηφ δνινκίηε. 

Ξνιχ θαζαξνί δνινκίηεο, κε MgO>20%, είλαη άθζνλνη θαη δηαδνκέλνη ζε φιε ηελ Διιάδα. Αλ θαη 

ηα απνζέκαηά ηνπο ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ είλαη θαηάιιεια γηα κεγάιν εχξνο 

εθαξκνγψλ, πνπ πεξηιακβάλεη ηε ζπλζεηηθή καγλεζία θαη ηνπο ππξίκαρνπο πιίζνπο, ε 

δηαζεζηκφηεηα πςειήο πνηφηεηαο καγλεζίηε εκπνδίδεη ηελ εθηεηακέλε ρξήζε ηνπ δνινκίηε ζε 

ηέηνηεο εθαξκνγέο. Νη πγηείο δνινκίηεο ρξεζηκνπνηνχληαη σο ιίζνη δηαθφζκεζεο. Ιεηηνπξγνχλ 
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φκσο δεθάδεο ιαηνκεία πνπ παξάγνπλ πςειήο πνηφηεηαο κάξκαξα θπξίσο ζηνπο Λνκνχο 

Θαβάιαο, Γξάκαο, 

 Κάξκαξα (Πίλ. 1) 

Ρα θαζαξά θαη ιεπηφθνθθα αζβεζηηηηθά κάξκαξα, ιεπθά ή ρηνλφιεπθα, είλαη πνιχ ζπάληα. 

Ρέηνηνπ είδνπο κάξκαξα είλαη ηεο Ξεληέιεο θαη ηεο Ξάξνπ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν θαη ηεο Θαξάξα 

ζηελ Ηηαιία. Ζ ζαπκάζηα εκθάληζε ησλ καξκάξσλ απηψλ νθείιεηαη ζηε δηαθάλεηά ηνπο, θαζψο 

θαη ζηελ ηδηφηεηά ηνπο λα αλαθινχλ ην θσο. Ιεηηνπξγνχλ φκσο δεθάδεο ιαηνκεία πνπ παξάγνπλ 

θαηψηεξεο πνηφηεηαο αζβεζηηηηθά κάξκαξα θπξίσο ζηνπο Λνκνχο Θαβάιαο, Γξάκαο,. 

 

Πίλ. 1. Σύπνη θαη πξνέιεπζε καξκάξσλ Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο - Θξάθεο. 

Σύπνο/Υξώκα Πεξηνρή 

Αζβεζηόιηζνη-Κάξκαξα (κε >98% αζβεζηίηε) 

Ιεπθά Θερξφθακπνπ & Βνπλνρσξίνπ Θαβάιαο, 

 

Ζκίιεπθα Γχζβαηνπ-Διαθνρσξίνπ-Πηελσπνχ-Φηιίππσλ Θαβάιαο, 

Μεξνπνηάκνπ & Κνλαζηεξαθίνπ Γξάκαο, 

 

Ρεθξφιεπθα Θάζνπ, Σαιθεξνχ Θαβάιαο, Ξαλνξάκαηνο Γξάκαο. 

Γνινκίηεο 

Ιεπθνί Θάζνπ (92%)1, 

Γξαλίηε (100%)-Βψιαθα (100%)-Ξεγψλ (92%) 

Γξάκαο. 

Ρεθξφιεπθνο Ληθήζηαλεο Θαβάιαο (87%). 

Σξαβεξηίλεο Βακβαθφθπηνπ Πεξξψλ. 

             1πεξηερφκελν ζην νξπθηφ δνινκίηεο. 

 

Ν θιάδνο ηνπ καξκάξνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ππφινηπσλ θπζηθψλ 

δηαθνζκεηηθψλ πεηξσκάησλ, απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πιένλ παξαγσγηθνχο ηνκείο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο. Θαηαηάζζεηαη ζηελ πξψηε εηθνζάδα παγθνζκίσο, φζνλ αθνξά ηηο πνζφηεηεο πνπ 

εμνξχζζνληαη, θαζψο θαη εθείλεο πνπ εμάγνληαη ζηηο μέλεο αγνξέο. Ρν 2006 ηα ιεηηνπξγνχληα 

ιαηνκεία καξκάξσλ ζηελ Διιάδα ήηαλ 324 εθ ησλ νπνίσλ ηα 83 ζην Λνκφ Θαβάιαο θαη 73 ζην 

Λνκφ Γξάκαο. 
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Ρν 80% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο θαη δξαζηεξηφηεηαο αλαπηχζζεηαη ζηελ Αλαηνιηθή 

Καθεδνλία. Ρα ζεκαληηθφηεξα θέληξα ιεπθψλ καξκάξσλ βξίζθνληαη ζηνπο Λνκνχο Γξάκαο θαη 

Θαβάιαο (ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε Θάζνο πνπ είλαη παγθφζκηα γλσζηή γηα ηνπο ρηνλφιεπθνπο 

δνινκίηεο ηεο). 

Πην πξνζθήλην ηεο δηεζλνχο αγνξάο έθαλαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ηελ εκθάληζή ηνπο ρψξεο 

φπσο ε Θίλα θαη ε Ηλδία, πνπ θαηέθιπζαλ ηηο αγνξέο κε ηεξάζηηεο πνζφηεηεο θπζηθψλ 

πεηξσκάησλ, γηαηί: 

 Έρνπλ άθζνλα απνζέκαηα έγρξσκσλ δηαθνζκεηηθψλ πεηξσκάησλ πνιχ θαιήο 

πνηφηεηαο. 

 Έρνπλ θηελφηεξν θφζηνο παξαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο, εμαηηίαο ρακειψλ κηζζψλ. 

 Ξξνβάιινπλ πιεξέζηεξα απηφλ ην θπζηθφ πινχην ηνπο. Ν βαζκφο ζπλεξγαζίαο θαη 

ζπληνληζκνχ κε ηηο θξαηηθέο ππεξεζίεο ηνπο είλαη πνιχ θαιφο. 

Ζ βηνκεραλία παξαγσγήο θαη εμαγσγψλ δηαθνζκεηηθψλ πεηξσκάησλ παξνπζηάδεη 

απμνκεηψζεηο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αιιαγή πνιηηηθήο ησλ 

παξαγσγψλ ρσξψλ. Ρν 2005 ε παγθφζκηα παξαγσγή δηαθνζκεηηθψλ πεηξσκάησλ έθηαζε ηα 

900 εθαη. m2 κε ζπλνιηθή αμία πεξίπνπ 35 δηζεθ. €. Νη θπξηφηεξεο παξαγσγνί ρψξεο είλαη ε Θίλα, 

Ηλδία, Ηηαιία, Ηζπαλία, Διιάδα κε ζπλνιηθφ πνζνζηφ παξαγσγήο 55%.  

Αξθεηέο Διιεληθέο κεγάιεο επηρεηξήζεηο καξκάξσλ αλαπηχζζνπλ δξαζηεξηφηεηεο ζην εμσηεξηθφ, 

εμαηηίαο ηεο αζθπθηηθήο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί ζηελ Διιάδα γηα αδεηνδνηήζεηο λέσλ 

πεξηνρψλ θαη ηεο αιιεινεκπινθήο πνιιψλ ππεξεζηψλ. 

 

3.2.5. Δλδεηθηηθέο Σηκέο 

 

Αδξαλή: 4-10 €/t, πιεξσηηθά: 70-100 €/t. 

GCC (ζαθηαζκέλν): 90-130 €/t (9-17 κm), 290 €/t (ππέξιεπην, <1 κm). 

PCC: 640 €/t (ππέξιεπην, 0,05-0,5 κm). 

Δλεξγφο αζβέζηεο: 50 €/t, ελπδαησκέλνο αζβέζηεο: 70 €/t. 

 

3.3. ΑΙΙΑ ΓΗΑΘΟΚΖΣΗΘΑ ΠΔΣΡΩΚΑΣΑ 

 

3.3.1. Γξαλίηεο 
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Δίλαη πινπησληθά πεηξψκαηα πνπ πεξηέρνπλ σο βαζηθφ κειαλνθξαηηθφ ζπζηαηηθφ ην βηνηίηε 

θαη σο θχξηα ιεπθνθξαηηθά ηνπο φμηλνπο αζηξίνπο θαη ην ραιαδία. Άιια δεπηεξεχνληα ζπζηαηηθά 

πεξηέρνληαη ζε πνιχ κηθξέο πνζφηεηεο φπσο απαηίηεο, δηξθφλην, καγλεηίηεο, επίδνην θ.ά.  

Πηε Καθεδνλία θαη Θξάθε ππάξρνπλ γξαληηηθά πεηξψκαηα ζηε Πακνζξάθε, Ξαξαλέζηη 

Γξάκαο, Θαβάια, Βξνληνχ Πεξξψλ, ζην φξνο Θεξθίλε,. 

Πηε Καθεδνλία θαη Θξάθε δελ πξαγκαηνπνηείηαη ζήκεξα εμφξπμε γξαληηηθψλ πεηξσκάησλ, 

αλ θαη νξηζκέλεο κειέηεο απόδεημαλ όηη ππάξρεη απηή ε δπλαηόηεηα όπσο ζηε 

Βξνληνύ εξξώλ. 

 

3.3.2. ρηζηόιηζνη 

 
Δίλαη αξθεηά δηαδνκέλα κεηακνξθσκέλα πεηξψκαηα ηα νπνία παξνπζηάδνπλ αζζελή κέρξη 

θαιά αλαπηπγκέλε ζηξσκάησζε ησλ ιεπθνθξαηηθψλ θαη κειαλνθξαηηθψλ νξπθηψλ ζπζηαηηθψλ 

ηνπο ε νπνία ζπλήζσο εληζρχεη ηελ ηζρπξή ζρηζηφηεηά ηνπο. Αλάινγα κε ην επηθξαηέζηεξν 

θεκηθφ νξπθηφ ζπζηαηηθφ ηνπο ραξαθηεξίδνληαη σο καξκαξπγηαθνί, ρισξηηηθνί, ηαιθηθνί, 

ακθηβνιηηηθνί, γξαθηηηθνί, γιαπθνθαληηηθνί θ.ά. Νη πξαζηλνζρηζηφιηζνη νθείινπλ ην ρξψκα ηνπο 

ζηελ επηθξάηεζε ησλ νξπθηψλ ρισξίηε, επίδνηνπ θαη αθηηλφιηζνπ. 

Δίθνζη δχν ιαηνκεία εμφξπμεο θαη επεμεξγαζίαο ζρηζηνιίζσλ ιεηηνπξγνχλ ζηελ 

Διεπζεξνχπνιε Θαβάιαο. 

 

3.4. ΑΣΡΗΟΗ 

 

3.4.1. Πεξηγξαθή  

 
Νη θξχζηαιινη απηψλ ησλ νξπθηψλ είλαη άρξσκνη ή ιεπθνί έσο ηεθξνί, ζπλήζσο είλαη 

πξηζκαηηθνί θαη παξνπζηάδνπλ παιψδε έσο καξγαξηηψδε ιάκςε. Νη άζηξηνη είλαη ηα αθζνλφηεξα 

ησλ πεηξνγελεηηθψλ νξπθηψλ απνηειψληαο ην 60% ηνπ θινηνχ ηεο γεο.  

 

3.4.2. Υξήζεηο 

 

Σξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο σο πιηθά ζχληεμεο ζε θεξακηθά θαη παινπξγηθά είδε θαη σο 

πιεξσηηθά ή ζηεξεσηηθά πιηθά ζε βαθέο, ρξψκαηα, πιαζηηθά θαη ειαζηηθά. Θπξίσο νη 
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αιθαιηνχρνη άζηξηνη απνηεινχλ πξψηε χιε ζηε βηνκεραλία πνξζειάλεο θαη άιισλ θεξακηθψλ 

εηδψλ, ζηελ παινπξγία θαη ζηελ επηζκάιησζε δηάθνξσλ αληηθεηκέλσλ.  

 

3.4.3. Παξαγσγή 

 

Ξεξηζζφηεξεο απφ 40 ρψξεο ζπλεηζθέξνπλ ζηελ παγθφζκηα παξαγσγή ησλ 10,8 εθαη. 

ηφλσλ εκπνξηθψλ ηχπσλ αζηξίσλ. Ρν 40% πξνέξρεηαη απφ ηελ Ηηαιία θαη Ρνπξθία. 

Πηε Καθεδνλία θαη Θξάθε θνηηάζκαηα αζηξίσλ βξίζθνληαη ζηνλ Έβξν (Θφξπβνο, Ξξσηνθ-

θιεζηά), ζηε Γξάκα (Ξαξαλέζηη), ζηε Θεζζαινλίθε (Θαξηεξέο, Θαιακσηφ). Ππλήζσο είλαη 

πεγκαηηηηθέο θιέβεο κεγάινπ πάρνπο (κέρξη 15m) θαη κήθνπο (κέρξη 150m).  

Νη εηήζηεο αλάγθεο ηεο ειιεληθήο θεξακηθήο βηνκεραλίαο ζε αζηξηνχρα πξντφληα είλαη 

πεξίπνπ 40.000 ηφλνη. Κφλν έλα κηθξφ κέξνο (θπξίσο Θάζηξηνη γηα παξαγσγή εηδψλ πνξζειάλεο) 

εμαζθαιίδεηαη κε εηζαγσγέο. Ζ βηνκεραλία γπαιηνχ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηεο (πεξίπνπ 15.000 

ηφλνη/έηνο) κε εηζαγσγή λνξβεγηθνχ λεθειηληθνχ ζπελίηε. 

Ζ εηαηξία Mevior εμφξπζζε αζηξίνπο ζηελ πεξηνρή ησλ Θαξηεξψλ Ιαγθαδά. Ξεγκαηίηεο 

απνηεινχκελνη απφ 70-75% αζηξίνπο, 15-25% ραιαδία, καξκαξπγία θαη κηθξή ζπγθέληξσζε 

νμεηδίσλ ζηδήξνπ (<0,07%), είλαη ηα κεηξηθά πεηξψκαηα γηα ηελ παξαγσγή Na-αζηξίσλ απηήο 

ηεο εηαηξίαο. Ζ κνλάδα επεμεξγαζίαο βξηζθφηαλ ζηελ Άζζεξν Ιαγθαδά. Ζ παξαγσγή ησλ 

αζηξίσλ γηλφηαλ κε επηιεθηηθή εμαγσγή θαη ζρεηηθά απιή επεμεξγαζία φπσο ζξαχζε, 

θνληνπνίεζε, πγξφ θνζθίληζκα γηα αδξνκεξή κεγέζε (0-6mm) θαη ιεπηνκεξή θνληνπνίεζε θαη 

αεξνδηαρσξηζκφ γηα παξαγσγή ζθφλεο (75κm). Ρν Α βαζκνχ πιηθφ ησλ 75κm είλαη θαηάιιειν 

γηα ηελ θαηαζθεπή εηδψλ πγηεηλήο, ελψ ηνπ Β βαζκνχ ησλ 0-6mm γηα πςειήο πνηφηεηαο εθπα-

ισκέλα πιαθίδηα. Ρν 50% ηεο παξαγσγήο ηεο Mevior εμαγφηαλ ζηελ Ηηαιία θαη ην ππφινηπν θα-

ιχπηεη ηηο αλάγθεο εγρψξησλ βηνκεραληψλ φπσο: 

 ΓΗΝΙΑ Α.Δ. κε έδξα ην Αηγάιεσ Αηηηθήο πνπ θαηαλαιψλεη πεξίπνπ 1.200 ηφλνπο/έηνο 

ιεπηνκεξνχο πιηθνχ (75κm) γηα ηελ παξαγσγή γπάιηλσλ επηηξαπέδησλ πξντφλησλ. Δίλαη ε 

κεγαιχηεξε εηαηξία παινπξγίαο ζηα Βαιθάληα. 

 ΒΗΡΟΝΒΗΡ Α.Δ. κε έδξα ην Αηγάιεσ Αηηηθήο θαη εξγνζηάζην ζηελ Ησλία Θεζζαινλίθεο πνπ 

θαηαλαιψλεη αληίζηνηρε πνζφηεηα ηνπ ίδηνπ πιηθνχ γηα ηελ παξαγσγή πιαθηδίσλ θαη 

εηδψλ πγηεηλήο. 

Ζ Ρνπξθία είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο αληαγσληζηήο ηεο Διιάδνο ζηελ πξνκήζεηα αζηξίσλ Β 

πνηφηεηαο ζηελ Δ.Δ. 
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Νη ηηκέο ησλ αζηξίσλ εμαξηψληαη απφ ηε ρεκηθή ηνπο ζχζηαζε, ην κέγεζνο ησλ θφθθσλ, ηε 

ζέζε εμφξπμεο, ηελ επηρεηξεκαηηθή ζπλέπεηα θ.ά. 

Θεξακηθνχ ηχπνπ: 60-80€/t (λαηξηνχρνο, 60-90κm), 120-140€/t (λαηξηνχρνο, 45κm), 

130€/t (θαιηνχρνο, 75κm). 

αινπξγηθνχ ηχπνπ: 40-50€/t (λαηξηνχρνο, 500κm), 90-100€/t (θαιηνχρνο, 180κm). 

 

3.5. ΘΑΟΙΗΛΖ/ΑΡΓΗΙΟ 

 

3.5.1. Πεξηγξαθή θαη ηύπνη 

 

Ν θανιίλεο είλαη έλαο ιεπθφο, καιαθφο θαη πιαζηηθφο άξγηινο ν νπνίνο απνηειείηαη θπξίσο 

απφ θανιηλίηε πνπ πεξηέρεη πεξίπνπ 14% λεξφ. Ν άξγηινο είλαη ιεπηφθνθθν ηδεκαηνγελέο 

πέηξσκα κε δηάκεηξν θφθθσλ <0,004 mm. Ν αγγεηνπιαζηηθφο άξγηινο είλαη πξντφλ 

ηδεκαηνγέλεζεο ζε ειψδε πεξηβάιινληα, γη’ απηφ πεξηέρεη πςειφ πνζνζηφ αλζξαθνχρσλ 

ελψζεσλ. Δίλαη ιεπηφθνθθνο, πνιχ πιαζηηθφο θαη κεξηθέο θνξέο ππξίκαρνο. 

 

3.5.2. Υξήζεηο 

 

Ν θανιίλεο ρξεζηκνπνηείηαη σο ρξσζηηθφ ή ιεηηνπξγηθφ πιεξσηηθφ πιηθφ ζε πνηθίιεο 

βηνκεραλίεο φπσο ράξηνπ, πιαζηηθψλ, ρξσκάησλ, ειαζηηθψλ, ζπγθνιιεηηθψλ, ζηεγαλσηηθψλ 

θ.ά. Ν θανιίλεο, καδί κε αγγεηνπιαζηηθφ άξγηιν ρξεζηκνπνηνχληαη σο πξψηε χιε ζηελ 

παξαζθεπή πνηθίισλ θεξακηθψλ πξντφλησλ φπσο εηδψλ πγηεηλήο, πιαθηδίσλ, νηθηαθψλ θαη 

καγεηξηθψλ ζθεπψλ, κνλσηηθψλ πιηθψλ πνξζειάλεο, εηδψλ αγγεηνπιαζηηθήο θ.ά.  

Ν άξγηινο απνηειεί ηελ πξψηε χιε ηεο βηνκεραλίαο δηάθνξσλ θεξακηθψλ θαη 

αγγεηνπιαζηηθψλ πξντφλησλ (π.ρ. πιίζσλ, θεξακηδηψλ, γιαζηξψλ θ.ά.), θαζψο θαη άιισλ 

νηθνδνκηθψλ πιηθψλ.  

 

3.5.3. Παξαγσγή 

 

Νη θχξηεο παξαγσγνί ρψξεο πιεξσηηθνχ ηχπνπ θανιίλε είλαη νη ΖΞΑ, Ρζερία, Αγγιία, 

Γεξκαλία θαη Βξαδηιία. Δμππεξεηνχλ πςειήο πνηφηεηαο αγνξέο φπσο βηνκεραλίεο ράξηνπ, 
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πιαζηηθψλ θαη ρξσκάησλ. θανιίλεο γηα παξαζθεπή ππξίκαρσλ, θεξακηθψλ θ.ά. παξάγεηαη θπξίσο 

απφ ηελ Νπθξαλία, Νπδκπεθηζηάλ θαη Λ. Θνξέα. 

ηε Καθεδνλία θαη Θξάθε ρακειήο πνηόηεηαο θανιίλεο εμνξύζζνληαλ κόλν ζηα 

Ιεπθόγεηα ηεο Γξάκαο. Eκθαλίζεηο θανιίλε ππάξρνπλ θαη ζην Κπξηόθπην Θαβάιαο. 

Δπηπιένλ, πειόιηζνη θαη άξγηινη ππάξρνπλ ζε όινπο ηνπο Λνκνύο ηεο Καθεδνλίαο θαη 

Θξάθεο, όπνπ ιεηηνπξγνύλ αξθεηέο θεξακνπνητεο.  

Ν θανιίλεο ησλ Ιεπθνγείσλ είλαη ππνιεηκκαηηθνχ ηχπνπ. Έρεη ζρεκαηηζηεί απφ εμαιινίσζε 

γλεπζίσλ θαη ζρηζηνιηζηθψλ γλεπζίσλ απφ λεξφ. Δθηφο ηνπ θχξηνπ νξπθηνχ θανιηλίηε πεξηέρεη 

ραιαδία, αζηξίνπο θαη καξκαξπγίεο. Ρα νξπθηνινγηθά θαη ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνλ 

θαζηζηνχλ αθαηάιιειν γηα πςειήο πνηφηεηαο επηθαιππηηθά θαη πιεξσηηθά πιηθά. Όιε ε 

παξαγσγή ησλ Ιεπθνγείσλ θαηαλαιψλνληαλ απφ ηελ εηαηξία Φίιθεξακ Johnson, γηα ηελ 

παξαγσγή πιαθηδίσλ δαπέδνπ θαη ηνίρνπ.  

Νη εγρψξηεο βηνκεραληθέο αλάγθεο γηα πςειήο πνηφηεηαο θανιίλε θαιχπηνληαη απφ 

εηζαγσγέο. Απφ ην 1995 ε παξαγσγή θανιίλε έρεη πεξηνξηζηεί δξακαηηθά, εμαηηίαο θπξίσο ηεο 

έιιεηςεο θαιήο πνηφηεηαο απνζεκάησλ. 

 

3.5.4. Σηκέο 

 

Αθαηέξγαζηνο θανιίλεο: 20-50 €/t. 

Ξιεξσηηθά: 80 €/t. 

Δπηθαιππηηθά (Λν 1): 130 €/t,  επηθαιππηηθά (Λν 2): 90 €/t. 

Σξψκαηα (απνθπιισκέλνο, 1 κm): 390 €/t. 

Σξσζηηθέο (επεμεξγαζκέλνο): 170-210 €/t. 

Δίδε πγηεηλήο: 60-70 €/t, Νηθηαθά ζθεχε: 130 €/t, Ξνξζειάλε: 110-190 €/t. 

Ξπξνεπεμεξγαζκέλνο: 400 €/t (γηα ρξψκαηα), 270 €/t (γηα ραξηί), 370-430 €/t (γεληθήο ρξήζεο). 

Αγγεηνπιαζηηθφο άξγηινο: αθαηέξγαζηνο: 40-70 €/t, θνληνπνηεκέλνο: 110-190 €/t. 

 

3.6. ΚΑΡΚΑΡΤΓΗΔ 

 

3.6.1. Πεξηγξαθή 
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Ρα νξπθηά απηά αλήθνπλ ζηελ έλπδξε θπιινππξηηηθή νκάδα ησλ εχθακπησλ 

καξκαξπγηψλ. Νη πην ζεκαληηθνί εκπνξηθνί καξκαξπγίεο είλαη ν κνζρνβίηεο ή ζεξηθίηεο θαη ν 

θινγνπίηεο. Ν κνζρνβίηεο ή ζεξηθίηεο είλαη άρξσκνο, αλνηρην- έσο ζθνπξνπξάζηλνο, κε παιψδε, 

καξγαξηηψδε ή κεηαμψδε ιάκςε. Ν θινγνπίηεο είλαη θηηξηλνθαζηαλφο έσο εξπζξνθαζηαλφο, 

άρξσκνο ή πξάζηλνο κε καξγαξηηψδε ιάκςε.  

 

3.6.2. Υξήζεηο 

 
Oη θπιιψδεηο καξκαξπγίεο ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζηελ παξαζθεπή νπηηθψλ θίιηξσλ, 

ζπξψλ ειεθηξηθψλ θνπδηλψλ θαη θνχξλσλ κηθξνθπκάησλ, επαξγπξσκέλσλ ππθλσηψλ, θαζψο θαη 

σο κνλσηηθά πιηθά ζε πνηθίιεο ειεθηξηθέο εθαξκνγέο. 

Νη καξκαξπγίεο μεξήο θνληνπνίεζεο είλαη αδξαλείο, εχθακπηνη θαη κε απνμεζηηθνί κε ηνπο 

ιεπηνκεξέζηεξνπο ηχπνπο λα παξνπζηάδνπλ ιακπξφηεηα κέρξη 75%. Σξεζηκνπνηνχληαη σο 

πιεξσηηθά πιηθά ζηελ παξαζθεπή ζπγθνιιεηηθψλ, ζηεγαλσηηθψλ, ρξσζηηθψλ, ιηπαληηθψλ, 

ειαζηηθψλ θαη πιαζηηθψλ πξντφλησλ, ζηελ επεμεξγαζία ηνπ ραξηηνχ, θαζψο θαη ζηελ παξαγσγή 

ειαθξνβαξψλ γπςνζαλίδσλ.  

Ζ θπζηθή ιακπξφηεηα θαη ιάκςε ηνπο, καδί κε ηε ρεκηθή αδξάλεηά ηνπο απνηεινχλ 

ηδηαίηεξα πιενλεθηήκαηα ζηελ παξαζθεπή θαιιπληηθψλ θαη άιισλ εηδψλ νκνξθηάο. 

 

3.6.3. Παξαγσγή 

 
Ν εκπνξηθφο θπιιψδεο καξκαξπγίαο απνηειείηαη απφ κεγάινπο θξπζηάιινπο κεγέζνπο 2 

cm έσο κεξηθά κέηξα. Ζ παξαγσγή κνζρνβίηε θπξηαξρείηαη απφ ηνπο ππνιεηκκαηηθνχο 

καξκαξπγίεο πνπ είλαη παξαπξντφληα ηεο παξαγσγήο αζηξίσλ θαη θανιηλψλ. Ξεξηζζφηεξν απφ ην 

80% ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο πξνέξρεηαη απφ ηηο ΖΞΑ, Οσζία θαη Λ. Θνξέα. 

ηε Καθεδνλία θαη Θξάθε ππάξρνπλ πνιιά όμηλα πινπησληθά, πεγκαηηηηθά θαη 

πεξηνρηθήο κεηακόξθσζεο πεηξώκαηα πνπ πεξηέρνπλ αξθεηέο θνξέο κεγάινπο 

θξπζηάιινπο καξκαξπγηώλ. Κέρξη ην 2006 κόλν ζην Κπξηόθπην Θαβάιαο γηλόηαλ 

πεξηνδηθή εμόξπμε ζεξηθίηε πνπ απνηειεί πξντόλ πδξνζεξκηθήο εμαιινίσζεο ησλ 

πεξηερόκελσλ αζηξίσλ ζηνπο γξαλίηεο ηνπ πκβόινπ Όξνπο, από ηελ εηαηξία 

ΒΗΟΣΑΙΘ. Ζ επεμεξγαζία θαη ν εκπινπηηζκόο γηλόηαλ ζηα Βξαζλά Θεζζαινλίθεο. 
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3.6.4. Σηκέο 

 

Κνζρνβηηηθφο καξκαξπγίαο ΖΞΑ: 250-480 €/t (θπιιψδεο), 230-400 €/t (μεξά θνληνπνηεκέλνο), 

535-1300 €/t (πγξά θνληνπνηεκέλνο), 535-930 €/t (ππέξιεπηνο). 

Κνζρνβηηηθφο καξκαξπγίαο Δπξψπεο: 350-465 €/t (μεξά θνληνπνηεκέλνο),  

900-1050 €/t (πγξά θνληνπνηεκέλνο), 360-545 €/t (ππέξιεπηνο). 

Φινγνπίηεο ΖΞΑ: 5 €/kg. 

 

3.7. ΣΑΙΘΖ 

 

3.7.1. Πεξηγξαθή 

 

Αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ έλπδξσλ θπιινππξηηηθψλ νξπθηψλ. Νη θξχζηαιινη ηνπ ηάιθε 

είλαη ιεπηνπιαθψδεηο έσο θπιιψδεηο θαη έρνπλ ρξψκα ιεπθνπξάζηλν έσο καπξνπξάζηλν θαη 

ζηεαηψδε έσο καξγαξηηψδε ιάκςε. Νη κεγάιεο θιίκαθαο απνζέζεηο ηάιθε ζρεκαηίδνληαη θαηά 

ηα ηειεπηαία ζηάδηα ηεο πεξηνρηθήο κεηακφξθσζεο, αιιά θαη ηεο κεηακφξθσζεο επαθήο, φηαλ 

πδξνζεξκηθά δηαιχκαηα επηδξνχλ ζε πινχζηα ζε καγλήζην πεηξψκαηα. Ππλήζσο ν ηάιθεο 

αληηθαζηζηά ην ζεξπεληίλε ζε έλα ππεξθεκηθφ πέηξσκα φπσο ν πεξηδνηίηεο είηε πιήξσο είηε πην 

ζπλεζηζκέλα ζρεκαηίδνληαο δσλψδεηο θινηνχο (δνπλίηεο, βεξκηθνπιίηεο, ρισξίηεο, αθηηλφιηζνο, 

ηάιθεο θαη αλαιινίσηνο ζεξπεληηλίηεο). Απφ ηε ζεξπεληηλίσζε ελφο θεκηθνχ πεηξψκαηνο φπσο ν 

γάβξνο, δεκηνπξγείηαη ρακειήο πνηφηεηαο ηάιθεο. Απφ ηελ πδξνζεξκηθή εμαιινίσζε δνινκηηψλ 

δεκηνπξγείηαη πςειήο πνηφηεηαο θιεβνεηδήο ηάιθεο. 

 

3.7.2. Υξήζεηο 

 

Ν ιεπηνκεξήο ηάιθεο ρξεζηκνπνηείηαη σο πιεξσηηθφ ζηα ρξψκαηα, πιαζηηθά, ραξηηθά, 

ειαζηηθά, ζπγθνιιεηηθά, αξκφθνιιεο, ζηφθν θαη θαξκαθεπηηθά. Δπίζεο, ζηελ παξαζθεπή 

θαιιπληηθψλ, ιηπαζκάησλ, εληνκνθηφλσλ, ζηελ επεμεξγαζία ηξνθψλ, σο ζπκπιήξσκα 

δσνηξνθψλ θ.ά.  

 

3.7.3. Παξαγσγή 
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Ζ Θίλα πξσηνπνξεί κε ην 40% ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο πςειήο θαζαξφηεηαο ηάιθε. 

Πεκαληηθέο πνζφηεηεο θαιιπληηθνχ ηάιθε παξάγνληαη ζηε Γαιιία, Ηηαιία, Απζηξαιία θαη Λ. 

Αθξηθή. Ζ παξαγσγή ζηεαηίηε θπξηαξρείηαη απφ ηελ Ηλδία, Απζηξία θαη Ηζπαλία. 

Ξνιιέο εκθαλίζεηο ηάιθε έρνπλ εληνπηζηεί ζηε Καθεδνλία θαη Θξάθε, φπσο ζηελ Νξγάλε, 

Κπξηίζθε θαη Σιφε ηεο Ονδφπεο θ.α. Νη πξννπηηθέο εθκεηάιιεπζεο θαη ησλ δχν νξπθηψλ 

θξίλνληαη αξλεηηθέο ιφγσ ηεο θαθήο πνηφηεηαο θαη ησλ πνιχ κηθξψλ απνζεκάησλ. 

 

3.7.4. Σηκέο 

 
Θαιιπληηθά: 170-270 €/t (Ηηαιίαο ή Γαιιίαο), 420 €/t (Λ. Αθξηθήο). 

Θεξακηθά: 90 €/t (<75 κm), 100 €/t (<45 κm). 

Ξηζζνεηδή: 160-190 €/t. 

Σξψκαηα: 110 €/t (<75 κm), 200 €/t (<45 κm). 

 

3.8. ΥΑΙΑΕΗΑ 
 

3.8.1. Πεξηγξαθή θαη ηύπνη 

 

Ρα πεξηζζφηεξα ππξηγελή, ηδεκαηνγελή θαη κεηακνξθσκέλα πεηξψκαηα πεξηέρνπλ ραιαδία 

θαη πνιιά απφ απηά ρξεζηκνπνηνχληαη σο εκπνξηθέο πεγέο ηεο ππξηηίαο (SiO2). Ηδηαίηεξα, ε 

ραιαδηαθή άκκνο θαη ν ςακκίηεο είλαη πνιχ ζπλεζηζκέλεο πεγέο, κε θαζαξφηεηα πνπ πνηθίιιεη 

απφ ηνλ αξθφδε (>60% ραιαδίαο) κέρξη ηνλ νξζνραιαδίηε (>95% ραιαδίαο). Άκκνο θαη ζθχξα 

ζρεκαηίδνληαη ζε πνηάκηα θαη ξεχκαηα.  

Ν ραιαδίαο είλαη ην πην δηαδνκέλν νξπθηφ κεηά ηνπο αζηξίνπο. Ωξαίνη θξχζηαιινη ραιαδία 

ζπλνδεχνπλ πνιιέο θνξέο ηα θνηηάζκαηα κηθηψλ ζεηνχρσλ, νπφηε είλαη δπλαηφ λα έρνπλ 

κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή αμία. Θξπζηαιιηθφο θαη καδνεηδήο ραιαδίαο είλαη ζπλεζηζκέλνο ζε 

πεγκαηίηεο θαη πδξνζεξκηθέο θιέβεο, θαζψο θαη ζε πξνζρσζηγελείο απνζέζεηο.  

 

3.8.2. Υξήζεηο 
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Ν ζπλεθηηθφο ςακκίηεο κπνξεί λα ζξπκκαηηζηεί θαη ρξεζηκνπνηεζεί σο αδξαλέο, ζηελ 

παξαζθεπή ζθπξνδέκαηνο θαη αζθαιηνκίγκαηνο, ελψ αλ είλαη αηζζεηηθά ειθπζηηθφο, κπνξεί λα 

θνπεί, λα επεμεξγαζηεί θαη ρξεζηκνπνηεζεί σο ιίζνο δφκεζεο ή πιαθίδην δαπέδνπ ή ηνίρνπ.  

Ζ ραιαδηαθή άκκνο ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ θεξακηθή, παινπξγία θαη ζε θιηβάλνπο ηζηκέληνπ. 

Δπίζεο, σο πιηθφ ακκνβνιήο ζηνλ θαζαξηζκφ πινίσλ, δεμακελψλ θαη γεθπξψλ. Ζ ππξηηηθή ζθφλε 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξαζθεπή πνηθίισλ πγξψλ θαζαξηζηηθψλ. Δπίζεο, σο πιηθφ ρπηεξίνπ ζηελ 

παξαγσγή ράιπβα, ειαηνχ ζηδήξνπ θαη θξακάησλ αινπκηλίνπ θαη ραιθνχ.  

 

3.8.3. Παξαγσγή 

 
Ζ ππξηηία (SiO2) θαη νη ελψζεηο ηεο παξάγνληαη θαη θαηαλαιψλνληαη ζηηο πεξηζζφηεξεο 

ρψξεο ηνπ θφζκνπ. Ζ εηήζηα παξαγσγή πςειήο κέρξη κέζεο πνηφηεηαο ππξηηίαο είλαη πεξίπνπ 

120-150 εθαη. ηφλνη, απφ ηνπο νπνίνπο >40% πξνέξρεηαη απφ ηηο ΖΞΑ. Ξξντφληα ζπλζεηηθήο 

ππξηηίαο παξάγνληαη ζηηο πεξηζζφηεξν πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο θαη θαηαλαιψλνληαη ζηε 

βηνκεραλία. Πηελ παξαγσγή ηνπ κεηάιινπ ππξηηίνπ θπξηαξρεί ε Θίλα κε 45%. Όινη νη θξχ-

ζηαιινη ραιαδία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο είλαη ζπλζεηηθνί.  

 

α. Υαιαδηαθή άκκνο 

Σαιαδηαθέο άκκνη ρεξζαίαο ή πνηάκηαο πξνέιεπζεο γηα νηθνδνκηθή ρξήζε ππάξρνπλ 

άθζνλεο ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο. Ακκνξπρεία κε ή ρσξίο άδεηεο 

ιεηηνπξγίαο ππάξρνπλ ζε παξφρζηεο πεξηνρέο ζρεδφλ φισλ ησλ πνηακψλ ηνπο.  

Ζ εηαηξία Thrakon πξαγκαηνπνηεί απφιεςε ραιαδηαθήο άκκνπ απφ ηνλ πνηακφ Άξδα ηνπ 

Έβξνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή κνλσηηθψλ πξντφλησλ πνξψδνπο ζθπξνδέκαηνο ηεο 

Ytong.  

Σαιαδηαθή άκκνο ρεξζαίαο ή πνηάκηαο πξνέιεπζεο πςειψλ πξνδηαγξαθψλ δελ έρεη βξεζεί 

κέρξη ζήκεξα ζηελ Διιάδα, γη’ απηφ εηζάγεηαη απφ ην εμσηεξηθφ. 

 

β. Υαιαδίαο 

Κεγάινο αξηζκφο θιεβψλ ραιαδία, ζπλήζσο κηθξψλ δηαζηάζεσλ, δηαηέκλεη ηα 

θξπζηαιινζρηζηψδε πεηξψκαηα ηεο Ονδνπηθήο θαη Πεξβνκαθεδνληθήο Εψλεο. Ο ραιαδίαο ηεο 

Ρνύζζαο Έβξνπ είλαη πνιύ θαιήο πνηόηεηαο, δελ έρεη όκσο αμηνπνηεζεί αθόκε. Δπίζεο 

έρνπλ εληνπηζηεί θαη θξχζηαιινη Σαιαδία ζηελ Θ.Βξνληνχ. 
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Ζ εηήζηα παξαγσγή ραιαδία ζηελ Διιάδα (Α+Β πνηφηεηα) είλαη ηα ηειεπηαία ρξφληα 

πεξίπνπ 15.000 ηφλνη. Νη εηήζηεο αλάγθεο ραιαδία γηα ηηο ειιεληθέο βηνκεραλίεο θεξακηθψλ θαη 

παινπξγίαο είλαη πεξίπνπ 80.000 ηφλνη. Κφλν κηα εηαηξία, ε Elvior ζηε Καθεδνλία, παξάγεη 

ραιαδία. Ζ κνλάδα επεμεξγαζίαο βξίζθεηαη ζηελ Άζζεξν Ιαγθαδά. Απφ ηε ζπλνιηθή παξαγσγή 

εμάγεηαη πεξίπνπ ην 50%, γηα ηελ παξαζθεπή πιαθηδίσλ βηνκεραληθψλ δαπέδσλ θαη εηδηθψλ 

εμσηεξηθψλ επηρξηζκάησλ. Ζ ππφινηπε παξαγσγή ηεο θαηαλαιψλεηαη απφ εγρψξηεο θεξακηθέο 

βηνκεραλίεο ή παινπξγίεο, γηα ηελ παξαγσγή εηδψλ πγηεηλήο θαη πνξζειάλεο, θαζψο θαη γπάιηλσλ 

πξντφλησλ (π.ρ. Βηηξνπβίη, Ηψληα Ξνξζειάλε, Γηνχια θ.ά., κε πεξίπνπ 1.500 ηφλνπο/ρξφλν ε 

θαζεκηά).  

 

3.8.4. Σηκέο 

 

Ξπξηηηθή άκκνο θαη ζθχξα: 20 €/t. 

Ξιεξσηηθά: 110 €/t, δηεζεηηθά: 70 €/t, θίιηξα λεξνχ: 30 €/t, θεξακηθά: 50 €/t, ππξίκαρα ή 

απνμεζηηθά: 30 €/t, γηα παινβάκβαθα: 40 €/t, γηα παινπίλαθεο: 15 €/t, επηεθηηθά κεηαιινπξγίαο: 

6,50 €/t. 

Θξχζηαιινη ραιαδία: 20 €/kg, επεμεξγαζκέλνη: 140 €/kg. 

Ακέζπζηνο: 7-14 €/ct. 

 

3.9 ΔΣΑΗΡΗΔ ΣΟΤ ΘΙΑΓΟΤ ΚΑΡΚΑΡΟΤ ΘΑΗ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΘΩΛ ΟΡΤΘΣΩΛ 
ΘΑΗ ΠΔΣΡΩΚΑΣΩΛ ΣΖΛ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ 

 

ΓΟΑΚΑ 

 FHL - Ζ. ΘΤΡΗΑΘΗΓΖ ΚΑΡΚΑΡΑ-ΓΡΑΛΗΣΔ Α.Β.Δ.Δ 

 

Ζ εηαηξεία «FHL - Ζ. ΘΟΗΑΘΗΓΖΠ ΚΑΟΚΑΟΑ-ΓΟΑΛΗΡΔΠ Α.Β.Δ.Δ» δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ 

εκπνξία, επεμεξγαζία θαη εμφξπμε καξκάξσλ θαη γξαληηψλ απφ ην 1991. Ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο 

εηζεγκέλε «FHL - Ζ. ΘΟΗΑΘΗΓΖΠ ΚΑΟΚΑΟΑ-ΓΟΑΛΗΡΔΠ Α.Β.Δ.Δ», ην 2012 αλήιζε ζε 34,7 εθαη. 

επξψ θαη θέξδε πξν θφξσλ 4,56 εθαη. επξψ. Πηνλ φκηιν αλήθνπλ ηα ιαηνκεία γηα ηα κάξκαξα 

Thassos θαη Prinos ζην νκψλπκν λεζί ηεο Θάζνπ , θαη γηα ηα κάξκαξα Volakas ζηε Γξάκα. 

 

 Παπιίδεο ΑΔ.-Κάξκαξα-Γξαλίηεο  
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Κε 6 ιαηνκεία ζηελ πεξηνρή Γξάκαο - Θαβάιαο – Θάζνπ θαη βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο ζηελ 

Γξάκα, ε εηαηξεία Ξαπιίδεο ΑΔ.-Κάξκαξα-Γξαλίηεο (κε εηζεγκέλε, κέινο ηνπ ΠΚΔ), κε θχθιν 

εξγαζηψλ ζηα 42,5 εθαη. επξψ θαη ηα θέξδε πξν θφξσλ ζηα 13,46 εθαη. επξψ, ελψ ηα ίδηα 

θεθάιαηα αλήιζαλ ζε 51,94 εθαη. επξψ.  

 

 Γ. ΙΑΕΑΡΗΓΖ ΚΑΡΚΑΡΑ ΓΡΑΚΑ ΑΔ 

 

Κεηξηθή εηαηξεία εμφξπμεο, επεμεξγαζίαο θαη εκπνξίαο καξκάξνπ θαη ησλ ππνπξντφλησλ απηνχ 

ηνπ νκίινπ ΙΑΕΑΟΗΓΖ, κε ιαηνκεία ζηνλ Γξαλίηε θαη ην Βψιαθα. Θχθινο εξγαζηψλ 13,7 εθαη. 

επξψ θαη θέξδε πξν θφξσλ 5,3 εθαη. επξψ. 

  

ΠΔΟΟΔΠ 

 

 Ιαηνκείν εμφξπμεο θαη κνλάδα ηήμεο ακθηβνιηηψλ, αιιά θαη άιισλ πεηξσκάησλ, γηα ηελ 

παξαγσγή πεηξνβάκβαθα, ιεηηνπξγεί απφ ην 2001 ζηελ Ρεξπλή Πεξξψλ γηα ινγαξηαζκφ 

ηεο εηαηξείαο FIBRAN. 

 

ΘΑΒΑΙΑ 

 

 Αίαο Α.Δ. -Πξντόληα Ιεπθνύ Καξκάξνπ & Φπζηθά Πεηξώκαηα 

 

Ζ εηαηξία «Αίαο Ξξντφληα Ιεπθνχ Καξκάξνπ Α.Δ» ηδξχζεθε ην 1997, νη εγθαηαζηάζεηο ηεο 

βξίζθνληαη ζηελ Ληθήζηαλε Θαβάιαο, ζηελ πεξηνρή «πφξηεο», ζηνπο πξφπνδεο ηνπ φξνπο 

Ξαγγαίνπ. Θχθινο εξγαζηψλ 1,3 εθαη. επξψ θαη θέξδε πξν θφξσλ 0,1 εθαη. επξψ ελψ ηα ίδηα 

θεθάιαηα αλέξρνληαη ζε 2,1 εθαη. επξψ. 

 

 Δίθνζη δχν ιαηνκεία εμφξπμεο θαη επεμεξγαζίαο ζρηζηνιίζσλ ιεηηνπξγνχλ ζηελ 

Διεπζεξνχπνιε Θαβάιαο κε αξθεηέο εηαηξίεο λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα 

(π.ρ. Αθξφιηζνο θ.α.). 
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4. ΠΟΙΤΣΗΚΟΗ ΙΗΘΟΗ ΣΖΛ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ 
 

Αλ θαη πξφθεηηαη γηα έλαλ παξεμεγεκέλν ηνκέα αμηνπνίεζεο ηνπ νξπθηνχ καο πινχηνπ ζα 

ζέιακε λα επηζεκάλνπκε ηα παξαθάησ πξνβιήκαηα θαη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρεη 

αλαπηπρζεί ν ηνκέαο απηφο ηφζν ζηελ Αλ. Καθεδνλία φζν θαη ζηε ρψξα καο γεληθφηεξα. Ξην 

ζπγθεθξηκέλα απνπζηάδεη ε ζπζηεκαηηθή αλαδήηεζε θαη έξεπλα γηα ηελ εμφξπμε πνιχηηκσλ 

ιίζσλ ζηελ Διιάδα. Ξαξαθάησ ελδεηθηηθά ζα ζαο αλαθέξνπκε ζέζεηο φπνπ εληνπίδνληαη 

ζεκαληηθέο εκθαλίζεηο νξπθηψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο πνιχηηκα πεηξάδηα. 

Δληνπίδνληαη ζε δψλεο scarn, ζε πδξνζεξκηθά θνηηάζκαηα κεηαιιεπκάησλ, ζε πεηξψκαηα πνπ 

έρνπλ ππνζηεί πςεινχ βαζκνχ κεηακφξθσζε θαη ζε ηδήκαηα πνηακψλ. Ζ εθκεηάιιεπζή ηνπο 

δελ γίλεηαη ιφγν έιιεηςεο ελδηαθέξνληνο απφ ηδησηηθέο εηαηξίεο, δχζβαηεο ζέζεηο ησλ 

θνηηαζκάησλ, πιεκκειήο έξεπλα γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο έθηαζεο ησλ 

θνηηαζκάησλ απηψλ, έιιεηςε εμεηδηθεπκέλσλ εξγαζηεξίσλ γηα ηελ θαηεξγαζία, φπσο θνπή, 

ρξσκαηηζκφο, βειηίσζε δηαχγεηαο θ.α. ησλ πνιχηηκσλ πεηξαδηψλ. 

 

Νη ελδεηθηηθέο πεξηνρέο πνπ έρνπλ εληνπηζηεί πνιχηηκνη ιίζνη είλαη: 

  Ακέζπζηνη, θαπληάο ζην Θ.Λεπξνθφπη (αιπηθνχ ηχπνπ δηαθιάζεηο) Γξάκαο 

 Ονπκπίληα ζην Ξαξαλέζηη (πνιχηηκνο ιίζνο) Γξάκαο 

 Θπαλίηεο ζην Ξαξαλέζηη (πνιχηηκνο ιίζνο) Γξάκαο 

 Mn-δνηζίηεο ζην Ξαλφξακα (πνιχηηκνο ιίζνο) Γξάκαο 

 Θξχζηαιινη ραιαδία ζηελ Θ. Βξνληνχ Πεξξψλ 
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5. ΚΔΣΑΙΙΔΤΚΑΣΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ 
 

Ν κεηαιιεπηηθφο θιάδνο είλαη έλαο ηαρχηαηα αλαπηπζζφκελνο θιάδνο παγθνζκίσο θαη ε 

αλάπηπμε ηνπ ππξνδνηείηαη έληνλα απφ ηελ αλάπηπμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ζπζηεκάησλ 

πνπ απαηηνχλ ζπάληεο γαίεο θαη κέηαιια (ιίζην, ιαλζάλην θ.α.). Ζ δήηεζε απηψλ ζην κέιινλ 

αλακέλεηαη λα απμεζεί ζεκαληηθά. Ραπηφρξνλα φκσο θαη ε δήηεζε παξαδνζηαθψλ 

κεηαιιεπκάησλ (ζίδεξνο, ραιθφο θ.α.) είλαη απμεκέλε ιφγσ θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη πνιιά 

θνηηάζκαηα έρνπλ εμαληιεζεί δηφηη εμνξχζζνληαη απφ ηελ αξραηφηεηα (ραξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα ε Θχπξνο πνπ ην φλνκα ηεο πξνέξρεηαη απφ ηελ ιέμε ραιθφο μελ. Copper) θαη 

ηαπηφρξνλα ζήκεξα ε δήηεζε ηνπο είλαη απμεκέλε ιφγσ αλνηθνδφκεζεο, λέσλ ηερλνινγηψλ 

θ.ι.π.. 

Βαζηθή παξάκεηξνο ζηελ αμηνπνίεζε ηέηνησλ κεηαιινθνξηψλ είλαη ε ελδειερήο ηνπο 

έξεπλα. Έξεπλα πνπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζηελ πεξηνρή καο κε ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

θνηηαζκάησλ πνπ ελδερνκέλσο λα ππάξμνπλ θαη φρη κε ζθνπφ ηελ δέζκεπζε εθηάζεσλ απφ ηηο 

εηαηξείαο ζηα πιαίζηα ηνπ κεηαμχ ηνπο αληαγσληζκνχ έρνληαο ππφςε θαη ρξεκαηηζηεξηαθά 

παηρλίδηα. 

Ξαξαθάησ ππάξρεη έλαο γεληθφο ράξηεο κε ηα θνηηάζκαηα ζηελ Καθεδνλία - Θξάθε θαη κεηά 
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αθνινπζνχλ επεμεγήζεηο θαη ιεπηνκέξεηεο γηα ηηο εκθαλίζεηο κεηαιινθνξηψλ ζηελ πεξηνρή καο. 

 

ΓΟΑΚΑ 

 Δκθαλίζεηο ρξπζνχ θαη κηθηψλ ζεηνχρσλ (ςεπδαξγχξνπ, κνιχβδνπ) Θνπκαξηάο, Πσηήξαο 

Θάζνπ 

 Διπηδνθφξν θνίηαζκα ζην Φαξαζηλφ ζην νπνίν ζχκθσλα κε ηηο πξψηεο ελδείμεηο 

αλαπηχζζεηαη ζεκαληηθή κεηαιινθνξία ρξπζνχ (12 g/t Au), αξγχξνπ (260 g/t Ag) αιιά 

θαη ςεπδαξγχξνπ (5% Zn), κνιχβδνπ (7% Pb) θαη ραιθνχ (1,5% Cu) (Αξβαληηίδεο, 

2010) 

 Θνηηάζκαηα κεηαιιεπκάησλ καγγαλίνπ ππάξρνπλ θπξίσο ζηε Γξάκαο (Γξαλίηεο, Καχξν 

Μχιν, Ιεπθψγεηα, Πθαισηή, Πηδεξφλεξν, Ξεξηζψξην, θ.α.). Ρν θνίηαζκα ηεο πεξηνρήο 

Γξαλίηε Γξάκαο, έρεη κέγηζην πάρνο 40 m, κήθνο 70‐90 m θαη πιάηνο 180 m κε 

πεξηεθηηθφηεηα ζε Mn 22‐29% (Nimfopoulos et al., 1991). 

ΠΔΟΟΔΠ 

  Κεηαιιεχκαηα ραιθνχ ζηελ Ξνληνθεξαζηά 

ΘΑΒΑΙΑ 

 Κεηαιιεχκαηα ραιθνχ ζην Σαιθεξφ 

 Διπηδνθφξεο εκθαλίζεηο ζπαλίσλ γαηψλ ζηελ πεξηνρή ησλ Ινπηξψλ Διεπζέξσλ ζην 

θνίηαζκα «καχξεο άκκνπ». Πχκθσλα κε ηα πξψηα ζηνηρεία ηνπ ΗΓΚΔ (Ξαπαβαζηιείνπ, 

2010) ηα ζπκππθλψκαηα πνπ παξαζθεπάζηεθαλ απφ εθεί δείρλνπλ πνιχ πςειέο 

πεξηεθηηθφηεηεο ζε ειαθξέο ζπάληεο γαίεο (κεηάιιεπκα mischmetal), θπξίσο ζε Γεκήηξην 

(Ce), Ιαλζάλην (La), Ληφβην (Nb) θαη Ξξαζενδχκην (Pr) ζε αλαινγίεο 52% ‐ 65%, 20% ‐ 

27%, 11% ‐ 16% θαη 4 ‐ 5% αληίζηνηρα. Νη αλαινγίεο απηέο είλαη εληφο ησλ νξίσλ 

δηάζεζεο ζπκππθλσκάησλ ζηελ δηεζλή αγνξά. Δλδεηθηηθά, νη ηηκέο δηάζεζήο ηνπο ζηελ 

αγνξά είλαη ηεο ησλ US$ 15‐20/kg. Ξαξαθάησ ππάξρεη έλαο ράξηεο πνπ καο δείρλεη πνπ 

επηθεληξψλνληαη νη έξεπλεο γηα ζπάληεο γαίεο ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ: 
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 Σξπζνθφξεο κεηαιινθνξίεο ζνπιθηδίσλ Ξαιηάο Θαβάιαο ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο. 

Ρνπνζεζίεο Γηφια (κε ηελ κνξθή ζσκάησλ ζηδεξνππξίηε-αξζελνππξίηε), Σαξαθψκαηα θαη 

Βαζχιαθνο (κε ηελ κνξθή ζσκάησλ ζηδεξνππξίηε-ραιθνππξίηε). 
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6. ΔΛΔΡΓΔΗΑΘΑ ΟΡΤΘΣΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ 
 

Ζ απμεκέλε ρξήζε ελέξγεηαο είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζχγρξνλνπ πνιηηηζκνχ καο. 

Γπζηπρψο φκσο ε ελέξγεηα απηή πξνέξρεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηα νξπθηά θαχζηκα, 

θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί θαη ζηελ ρψξα καο. Ππλεπψο ζήκεξα ε ελεξγεηαθή καο εμάξηεζε απφ 

απηά είλαη έλα αλαγθαίν θαθφ. Ζ ελεξγεηαθή δε απηάξθεηα κηαο ρψξαο είλαη βαζηθή πξνυπφζεζε 

αλάπηπμεο θαη επεκεξίαο απηήο. Γηα απηφ ην ιφγν ε έξεπλα θαη ε αμηνπνίεζε ησλ ελεξγεηαθψλ 

νξπθηψλ είλαη ζεκαληηθή, εθφζνλ ε αμηνπνίεζε απηή δελ βιάπηεη ην πεξηβάιινλ θαη δελ έρεη 

αληαγσληζηηθέο αεηθνξηθέο ρξήζεηο (π.ρ. αγξνηηθή ρξήζε). 

 

6.1. Θνηηάζκαηα Ιηγλίηε – Σύξθεο 

 

Θνηηάζκαηα ιηγλίηε ζηελ πεδηάδα ηεο Γξάκαο (ιηγλίηεο Καπξνιέπθεο), πξφθεηηαη γηα 

ην δεχηεξν κεγαιχηεξν ηεο ρψξαο πνπ αθφκα δελ ρξεζηκνπνηείηαη θαη κπνξεί λα θαηαηαρζεί ζηα 

ζηξαηεγηθά ελεξγεηαθά απνζέκαηα ηεο ρψξαο ζχκθσλα θαη κε δειψζεηο ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο 

ηεο ρψξαο καο. Αλαπηχζζεηαη ζην θεληξηθφ ηκήκα ηεο πεδηάδαο ζε κηα έθηαζε πάλσ απφ 100 

km2. Ρα γεσινγηθά απνζέκαηά ηνπ εθηηκψληαη ζε 1.550 εθαη. t, εθ ησλ νπνίσλ 960 εθαη. t 

ζεσξνχληαη σο απνιήςηκα. Ρν θνίηαζκα είλαη Ξιεηζηνθαηληθήο ειηθίαο (Κπξνπζνχιεο et al., 

2001) θαη ραξαθηεξίδεηαη σο γαηάλζξαθαο ρακεινχ βαζκνχ ελαλζξάθσζεο έρνληαο ζρεηηθά 

κηθξή θαηψηεξε ζεξκαληηθή ηθαλφηεηα (ΘΘΗ) πεξίπνπ 1.000 kcal/kg. Κε βάζε απηψλ, είλαη 

δπλαηφλ λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο 4 κνλάδσλ ΑΖΠ εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο 300 MW έθαζηε. 

Σαξαθηεξηζηηθή ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο ζηε ρψξαο καο 

είλαη ε παξαθάησ εηθφλα φπνπ θαίλνληαη θαη ζε πνζνζηφ επί ηνπ ζπλφινπ ηα ιηγληηηθά 

απνζέκαηα ηεο Γξάκαο: 
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6.2. Θνίηαζκα ηύξθεο ησλ Φίιηππσλ 
 

Ρν κεγαιχηεξν ζε πάρνο (>190m) θνίηαζκα ηχξθεο ζηνλ θφζκν. Ρα βέβαηα γεσινγηθά 

απνζέκαηα ππνινγίζηεθαλ ζε 4.300 εθαη. m3 πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πεξίπνπ 1.000 εθαη. t ηχξθεο 

ρσξίο πγξαζίαο ή ζε πεξίπνπ 125 εθαη. t πεηξειαίνπ. Ζ πγξαζία ηεο ηχξθεο θπκαίλεηαη απφ 

70%‐85% ελψ ε ΘΘΗ είλαη ηεο ηάμεο ησλ 5.500kcal/kg (επί μεξνχ ρσξίο ηέθξαο πιηθνχ) 

(Christanis, 1987). Ρν θνίηαζκα απηφ ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ θπζηθνρεκηθψλ ηνπ ηδηνηήησλ (πςειή 

γνληκφηεηα, ειαθξψο αιθαιηθφ ph θ.α.) κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα άιιεο άθξσο 

αληαγσληζηηθέο εθαξκνγέο πέξαλ ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε αεηθνξηθή δηάξθεηα 

ρξήζεο. Ζ θπξηφηεξε απφ απηέο είλαη ε γεσξγηθή ρξήζε αιιά θαη σο εδαθνβειηησηηθφ. Γηα απηφ 

ην ιφγν θαη κεηά απφ ηηο δηθαηνινγεκέλεο αληηδξάζεηο ησλ θαηνίθσλ ζηα πξψηα ρξφληα ηεο 

κεηαπνιίηεπζεο παξέκεηλε ε ρξήζε απηήο ηεο ηχξθεο ζηε γεσξγία σο πην παξαγσγηθή θαη 

αεηθνξηθή ρξήζε ζε αληίζεζε κε ηελ πεξηνξηζκέλε ρξνληθά ρξήζε ηεο γηα ηελ παξαγσγή 

ελέξγεηαο. Ξαξακέλεη φκσο πάληνηε ζηα ζηξαηεγηθά ελεξγεηαθά απνζέκαηα ηεο ρψξαο καο. Γείηε 

παξαθάησ ην Γεσινγηθφ Σάξηε ηνπ Ρπξθψλα θαη ην ράξηε Νξγαληθήο νπζίαο ηνπ: 
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πάξρνπλ φκσο θαη κηθξφηεξα ζε κέγεζνο θνηηάζκαηα ζε Ξαγγαίν (6 εθαη. t) θαη Ξαξαλέζηη 

(20 εθαη. t), ηα νπνία φκσο εκθαλίδνπλ αξθεηά πςειέο ηηκέο ζεξκνγφλνπ δχλακεο 3.200 kcal/kg 

θαη 4.200 kcal/kg αληίζηνηρα.  

Ρν βαζηθφ εκπφδην γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ παξαπάλσ θνηηαζκάησλ Ιηγλίηε θαη Ρχξθεο 

είλαη κέρξη ζηηγκήο νη έληνλεο αληηδξάζεηο ησλ θαηνίθσλ κε αηηηάζεηο ηελ ζνβαξή ππνβάζκηζε 

ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηηο εθκεηαιιεχζεηο θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ΑΖΠ. Έηζη, κέρξη ζηηγκήο, δελ 

ππάξρνπλ δξνκνινγεκέλεο εμειίμεηο γηα ηελ αμηνπνίεζή ηνπο θαη νχηε ζα ππάξμνπλ ζην κέιινλ 

φζνλ αθνξά ηελ ηχξθε πνπ έρεη σο αληαγσληζηηθή ρξήζε ηε γεσξγηθή. Άιισζηε γηα ηελ ηχξθε 

Φηιίππσλ είρε γίλεη κηα πξνζπάζεηα ηελ δεθαεηία ηνπ 1970, πνπ δελ πξνρψξεζε ιφγσ 

αληηδξάζεσλ ησλ θαηνίθσλ θαη ηεο ζπλερηδφκελεο γεσξγηθήο ρξήζεο ηεο ηχξθεο. 

 

6.3. Οπξάλην 
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Θνηηάζκαηα νπξαλίνπ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή Ξαξαλεζηίνπ (Ξεξγάκαιεο et al., 1998) 

φπνπ βξέζεθαλ 20 ζέζεηο νπξαληνχρνπ κεηαιιεχκαηνο (πηζζνπξαλίηεο, γθνπκίηεο, σηνπλίηεο 

ξελαξδίηεο θαη θνθθηλίηεο). Απφ ηηο ζέζεηο απηέο δχν είλαη νη πην ζεκαληηθέο φπνπ ππάξρνπλ 

θνηηάζκαηα νπξαλίνπ κηθξνχ κεγέζνπο, ην θνίηαζκα Αξρνληνβνπλίνπ θαη ην θνίηαζκα Ππειηάο. 

Πχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ΗΓΚΔ (Ξαπαβαζηιείνπ, 2010), ηα εθκεηαιιεχζηκα απνζέκαηα 

αλέξρνληαη ζε 1.075 t πεξίπνπ, ελψ ηα ζπλνιηθά εθηηκψκελα απνζέκαηα ζην γξαληηηθφ θέληξν 

ηεο θξπζηαιιηθήο κάδαο ηεο Ονδφπεο αλέξρνληαη ζε 6.000t. Δθηηκάηαη φκσο φηη ηα θνηηάζκαηα 

απηά είλαη νξηαθά αμηνπνηήζηκα. Νξπθηά ηνπ νπξαλίνπ βξίζθνληαη θαη βφξεηα ηνπ λνκνχ Πεξξψλ, 

φπσο θαη ζηελ παξάθηηα δψλε κεηαμχ Πεξξψλ θαη Θαβάιαο επί ηνπ Πχκβνινπ φξνπο. Γείηε 

παξαθάησ έλαλ ζπλνπηηθφ ράξηε κε ηα θνηηάζκαηα νπξαλίνπ. 

 

 

 

 

6.4. Τδξνγνλάλζξαθεο (πεηξέιαην – θπζηθό αέξην) 
 

Ρα πην εχρξεζηα θαη πνιχρξεζηκνπνηνχκελα νξπθηά θαχζηκα είλαη νη πδξνγνλάλζξαθεο. Νη 

ρξήζεηο ηνπο ζρεδφλ ακέηξεηεο. Νη θπξηφηεξεο αθνξνχλ ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο, ζηηο 

κεηαθνξέο θαη ζηε ρεκηθή βηνκεραλία. Γελ είλαη ηπραίν άιισζηε φηη πνιιέο θνξέο ππάξρνπλ 

δηελέμεηο θαη πφιεκνη γηα ηνπο πδξνγνλάλζξαθεο, ιφγσ ηεο αμίαο ηνπο. Πηελ πεξίπησζε καο ε 
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δηέλεμε ηεο ρψξαο καο κε ηελ Ρνπξθία γηα ην ζέκα ηεο πθαινθξεπίδαο καο εκπνδίδεη λα 

εξεπλήζνπκε θαη λα εθκεηαιιεπηνχκε θνηηάζκαηα πδξνγνλαλζξάθσλ πνπ βξίζθνληαη ζην Αηγαίν. 

Ξην ζπγθεθξηκέλα νη ιεθάλεο ηνπ Θξαθηθνχ πειάγνπο είλαη θαηά θαλφλα πεηξειαηνθφξεο. 

Κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα ζεσξνχληαη νη ππ’ αξηζκφ έλα πεξηνρέο γηα έξεπλα πεηξειαίνπ. 

Γπζηπρψο φκσο ην status quo πνπ επηθξαηεί ζήκεξα ζην Αηγαίν είλαη απαγνξεπηηθφ γηα έξεπλα 

πέξαλ ησλ έμη κηιίσλ, ράλνληαο έηζη θάζε δπλαηφηεηα γηα αλεχξεζε λέσλ θνηηαζκάησλ. Νη 

ρεξζαίεο πεξηνρέο πνπ εξεπλήζεθαλ ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1970 θαη 1980 δελ απέδσζαλ ηίπνηε ην 

ζεηηθφ. 

Ρν θνίηαζκα ηνπ Ξξίλνπ πνπ είλαη ζε εθκεηάιιεπζε εδψ θαη ρξφληα είλαη γεξαζκέλν θαη 

απνδίδεη θαηά θαλφλα απφ ηνπο ελαπνκείλαληεο ζχιαθεο. Απφ ηα δχν δνξπθνξηθά θνηηάζκαηα ην 

Έςηινλ κπνξεί λα απνδψζεη 6-8 εθαη. βαξέιηα θαη ν Βφξεηνο Ξξίλνο απφ ην ελαπνκείλαλ ήκηζπ 3-

4 εθαη. βαξέιηα πεηξειαίνπ ζε βάζνο ρξφλνπ πέξαλ ηεο πεληαεηίαο. Απαξαίηεην είλαη λα ιάβνπλ 

ρψξα απφ ηελ Δλεξγεηαθή Αηγαίνπ νη απαξαίηεηεο επελδχζεηο ψζηε λα ζπλερηζηεί θαη λα απμεζεί 

ε παξαγσγή.  

Κία θαιή επέλδπζε ζηελ πεξηνρή σο απνζεθεπηηθφο ρψξνο αεξίνπ είλαη ην θνίηαζκα 

θπζηθνχ αεξίνπ ηεο Λνηίνπ Θαβάιαο ε εθκεηάιιεπζε ηνπ νπνίνπ έρεη εμαληιεζεί. Πχληνκα 

αλακέλεηαη ε πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ. Ζ ρξήζε ηνπ κπνξεί λα δψζεη 

απηάξθεηα γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα ζηελ ρψξα καο, ηδηαίηεξα κάιηζηα ζήκεξα κε ηηο 

εμειηζζφκελεο θξίζεηο ζηελ Β.Αθξηθή, ζηελ Κέζε Αλαηνιή θαη ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε πνπ 

κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ δηαθνπή ηνπ εθνδηαζκνχ κε θπζηθφ αέξην κέζσ ησλ αγσγψλ.  

Ζ ΘΑΒΑΙΑ OIL Α.Δ. κε ηελ Δλεξγεηαθή Αηγαίνπ είλαη ην κνλαδηθφ εηαηξηθφ δίδπκν εμφξπμεο 

πδξνγνλαλζξάθσλ ζηελ Διιάδα, 

δειαδή νη κφλεο εηαηξίεο πνπ 

“παξάγνπλ” πεηξέιαην θαη θπζηθφ 

αέξην. Ν θχθινο εξγαζηψλ γηα ηελ 

Θαβάια νηι ην 2012 αλήιζε ζε 24,9 

εθαη. επξψ θαη θέξδε πξν θφξσλ 4,56 

εθαη. επξψ.  

Ξαξαθάησ ζε ράξηεο θαίλνληαη 

νη πηζαλέο πεξηνρέο πεηξειαίνπ θαη 

θπζηθνχ αεξίνπ ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν 

φπσο θαη νη πεξηνρέο έξεπλαο θαη νη 

πξνθεξπρζείζεο απφ ην Διιεληθφ  
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Γεκφζην πεξηνρέο παξαρψξεζεο γηα έξεπλα πδξνγνλάλζξαθσλ ην 2014. 
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7. ΓΔΩΘΔΡΚΗΘΑ ΡΔΤΣΑ ΘΑΗ ΠΔΓΗΑ ΣΖ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ 
ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ 

 

7.1. Γεληθά ζηνηρεία 

 

Όινη ζήκεξα βηψλνπκε ηηο επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη είλαη πιένλ εκθαλέο θαη 

επξέσο παξαδεθηφ φηη ν πξσηνγελήο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο καο καδί κε ηελ λαπηηιία θαη ηνλ 

ηνπξηζκφ ζα απνηειέζνπλ ην κνριφ εμφδνπ απφ απηήλ. Γηα λα κπνξέζεη λα αληαπεμέιζεη 

αληαγσληζηηθά θαη απνηειεζκαηηθά ζε απηφ ην παγθφζκην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ν πξσηνγελήο 

ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο καο αιιά θαη νιφθιεξε ε νηθνλνκία ζηελ πεξηνρή καο ζα πξέπεη λα 

αμηνπνηήζεη ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα πνπ δηαζέηεη θαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πνπ δηαζέηεη, 

είλαη ε χπαξμε Γεσζεξκηθψλ Ξεδίσλ ζε φιε ηελ πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο. 
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Ζ Γεσζεξκηθή Δλέξγεηα καδί κε ηηο ππφινηπεο κνξθέο ελέξγεηαο (αηνιηθή, ειηαθή, ελέξγεηα 

απφ βηνκάδα θαη πδξνειεθηξηθή) ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (ΑΞΔ), 

πξαθηηθά δελ εμαληιείηαη πνηέ θαη δελ ξππαίλεη εθφζνλ ε δηάζεζε ηνπ γεσζεξκηθνχ λεξνχ 

γίλεηαη θαηάιιεια κε επαλεηζαγσγή. Ρα Γεσζεξκηθά Ξεδία πνπ ππάξρνπλ δηαρσξίδνληαη ζηηο 

παξαθάησ θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία ηνπο:  

1. Νκαιή γεσζεξκία: Θ<25 °C, απφδνζε < 2% (ηδαληθά γηα ςχμε - ζέξκαλζε θηηξίσλ). 

2. Σακειήο ελζαιπίαο: Θ=25-100 °C, απφδνζε 2-8% (ηδαληθά γηα λεξφ νηθηαθήο, γεσξγηθήο, 

ηνπξηζηηθήο θαη ηακαηηθήο ρξήζεο) 

3. Κέζεο ελζαιπίαο: Θ=100-150 °C, απφδνζε 2-8% (ηδαληθά γηα ειεθηξνπαξαγσγή κε πηεηηθφ 

ξεπζηφ) 

4. ςειήο ελζαιπίαο: Θ>150 °C, απφδνζε 8 - 18% (ηδαληθά γηα ειεθηξνπαξαγσγή) 

Γηαρσξίδνληαη ζε Μεξνχ αηκνχ: Ζ>1.5 MJ/kg θαη γξήο θάζεο: Ζ>2.5 MJ/kg 

5.  θαη ηέινο ηα Θεξκά μεξά πεηξψκαηα. 

Νη ρξήζεηο ηεο Γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο απφ ηα αλσηέξσ Γεσζεξκηθά Ξεδία είλαη πνιιαπιέο 

θαη νη εθαξκνγέο πνπ ζπλαληάκε ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα είλαη θαη απηέο πνιιέο θαη πνηθίιεο θαη 

φιεο ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο, ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

παξαγφκελνπ πξντφληνο, ζηελ αχμεζε ηνπ γεσξγηθνχ εηζνδήκαηνο θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

Ξεξηβάιινληνο. Έηζη, ζπλνπηηθά νη ρξήζεηο Γεσζεξκίαο γηα ηα πεδία ρακειήο ελζαιπίαο 

κεκνλσκέλα ή ζε ζπλδπαζκφ κεηαμχ ηνπο  είλαη νη παξαθάησ: 

 Θέξκαλζε ζεξκνθεπίσλ, πξσίκεζε αγξνηηθψλ θαιιηεξγεηψλ (π.ρ. ζπαξάγγη). 

 Μήξαλζε γεσξγηθψλ πξντφλησλ ζε μεξαληήξηα θαη ζε άιιεο κεηαπνηεηηθέο κνλάδεο 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ. 

 Θέξκαλζε γηα αχμεζε ηεο παξαγσγήο ηρζπνθαιιηεξγεηψλ θαη αληηπαγεηηθή πξνζηαζία 

απηψλ. 

 Ζ παξαγσγή ζπηξνπιίλαο, βηνκάδαο απφ κηθξνθχθε θαη ελδερνκέλσο ε παξαγσγή 

βηνληήδει απφ ηελ θαηάιιειε επεμεξγαζία απηήο. 

 Ρειεζέξκαλζε θηηξίσλ. 

 Αθαιάησζε ζαιαζζηλνχ λεξνχ. 

 Ηακαηηθφ - ζεξαπεπηηθφ ηνπξηζκφ. 

Δλψ ηα Γεσζεξκηθά πεδία κέζεο θαη πςειήο ελζαιπίαο είλαη ηδαληθά γηα ηελ παξαγσγή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο γηα ηε ζπκπαξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη 

ζεξκφηεηαο. 
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Ζ Γεσζεξκία ζηελ πεξηνρή καο πξνέξρεηαη απφ ην ππφβαζξν παξάιιεια κε ηελ 

εθαηζηηνγέλεζε θαη εληνπίδεηαη ζε κεγάιε έθηαζε. Πηελ πεξηνρή καο νη έξεπλεο μεθίλεζαλ απφ 

ην ΗΓΚΔ θαη ζήκεξα ηα θπξηψηεξα Γεσζεξκηθά πεδία ρακειήο ελζαιπίαο πνπ ππάξρνπλ ζηελ 

πεξηνρή είλαη απηά ηεο θνηιάδαο ηνπ Πηξπκψλα, ηνπ Αθξνπνηάκνπ Θαβάιαο θαη ηνπ Γέιηα 

Λέζηνπ (Σξπζνχπνιεο θαη Δξαζκίνπ-Καγγάλσλ). Ππλνπηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ 

πεδίσλ απνηππψλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

  ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΘΣΑΖ 

(km^2 

ΘΔΡΚ/ΗΑ 

(oC) 

ΒΔΒΑΗΩΚΔΛΟ 

ΓΤΛΑΚΗΘΟ 

(m3/h) 

ΠΗΘΑΛΟ 

ΓΤΛΑΚΗΘΟ 

(m3/h) 

Λ.Θεζζάλε Μάλζεο 15 45-80 250-350 1000 

Λ.Δξάζκεην    Κάγγαλα Μάλζεο 15 56-65 400 1000 

Αθξνπνηάκκνπ 7 45-90 150-200 450 

Σξπζ-ιεο / Δξαηεηλνχ Θαβάιαο 40 70-90 - 2000 

Θεξκνπεγήο -Πηδεξφθαζηξνπ 

Πεξξψλ 

10 35-75 80 1000 

Ιηζφηνπνπ- Ζξάθιεηαο Πεξξψλ 25 40-62 200 500 

Θεξκψλ- Ληγξίηαο Πεξξψλ 16 40-60 400 1000 

Αγγίζηξνπ Πεξξψλ  40-47 100  

Ηβήξσλ-Αρηλνχ  Κέρξη 35   

 

Δπίζεο παξαθάησ έρνπκε θαη έλα ράξηε πνπ καο δείρλεη φιε ηε γεσζεξκία ηεο ρψξαο καο, 

απφ φπνπ ζπκπεξαίλνπκε φηη ε Καθεδνλία θαη ε Θξάθε έρνπλ ην κεγαιχηεξν γεσζεξκηθφ 

δπλακηθφ ηεο ρψξαο. 
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Δλψ επηθεληξψλνληαο ην ελδηαθέξνλ καο ζηελ πεξηνρή καο, ζχκθσλα θαη κε ηνλ αλσηέξσ 

πίλαθα κπνξεί λα δείηε ζρεηηθφ ράξηε ηνπ ΗΓΚΔ:  
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7.2. Ζ Γεσζεξκία ζην Λ. εξξώλ 

  

Ν λνκφο Πεξξψλ είλαη ε πεξηνρή κε ηε κεγαιχηεξε αλάπηπμε ηεο γεσζεξκίαο ρακειήο 

ελζαιπίαο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν. Ζ κηζή πεξίπνπ έθηαζε ησλ γεσζεξκηθψλ ζεξκνθεπίσλ ζηελ 

Διιάδα βξίζθεηαη ζε απηφλ ην λνκφ. Έηζη έρνπκε ηνλ εληνπηζκφ πεξηνρψλ κε γεσζεξκηθφ 

ελδηαθέξνλ, φπσο νη πεξηνρέο Θεξκψλ-Ληγξίηαο, Ιηζφηνπνπ θαη Σξπζνρψξαθσλ Ζξάθιεηαο, 

Θεξκνπεγήο Πηδεξνθάζηξνπ, Αγθίζηξνπ θαη Ηβήξσλ-Αρηλνχ, ελψ παξαπέξα ζπζηεκαηηθή έξεπλα 

ζα απνθαιχςεη θαη άιια γεσζεξκηθά πεδία, φπσο ζηελ πεξηνρή Θεξθίλεο. 

  

7.2.1. Άγθηζηξν 

 

Δίλαη κηα πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ζηα Διιελνβνπιγαξηθά ζχλνξα ζηνπο βφξεηνπο πξφπνδεο 

ηνπ νκψλπκνπ φξνπο Άγθηζηξν. Γεσινγηθά ε πεξηνρή βξίζθεηαη ζηελ επαθή ηεο Πεξβν-

ζθνπηαλήο κε ηε Ονδνπηθή κάδα. Ζ ηξνθνδνζία κε γεσζεξκηθά ξεπζηά ηνπ ηακηεπηήξα γίλεηαη 

κέζσ ξεγκάησλ ηνπ ππνβάζξνπ, πνπ δελ θαίλεηαη λα θαιχπηεηαη απφ αμηφινγν ζηεγαλφ 

θάιπκκα κε ζπλέπεηα ηε κίμε θξχσλ θαη δεζηψλ πδξνθφξσλ θαη ηε δηαθχκαλζε ησλ 

ζεξκνθξαζηψλ. Ζ αμηνπνίεζε ηεο Γεσζεξκίαο ζηελ πεξηνρή έρεη κεγάιε ηζηνξία θαζψο απηή 

αλάγεηαη ζηελ επνρή ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο φηαλ θαη θαηαζθεπάζηεθαλ ηα πξψηα ζεξκά 

ινπηξά. Πήκεξα ζηελ πεξηνρή έρνπλ επεθηαζεί απηά ηα ινπηξά θαη έρεη αλαπηπρζεί κηα 

αθκάδνπζα αγξνηνηνπξηζηηθή - ηακαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ γχξσ πεξηνρή. 
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7.2.2. ηδεξόθαζηξν 

 

Πηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Πηδεξφθαζηξνπ ππάξρεη αμηφινγε αμηνπνίεζε ησλ γεσζεξκηθψλ 

ξεπζηψλ κε ηε ιεηηνπξγία δεκνηηθνχ ινπηξν-μελνδνρείνπ. Πηελ ίδηα πεξηνρή ππάξρεη Γεσζεξκηθφ 

Θεξκνθήπην θαιιηέξγεηαο επηηξαπέδηαο ηνκάηαο θαη κνλάδα θαιιηέξγεηαο ζπηξνπιίλαο. Δλδεηθηηθά 

ζαο αλαθέξνπκε φηη ε εηήζηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο πνπ επηηπγράλεηαη ζηελ πεξίπησζε απηνχ 

ηνπ ζεξκνθεπίνπ είλαη ηεο ηάμεσο ησλ 24 ηφλσλ Ηζνδχλακνπ Ξεηξειαίνπ ην ζηξέκκα ή πεξί ηα 

24.000 επξψ/έηνο ην ζηξέκκα κε ηε ζεκεξηλή ηηκή ηνπ 1επξψ / ιίηξν. 

Ρν γεσζεξκηθφ πεδίν ηεο Θεξκνπεγήο Πηδεξνθάζηξνπ έρεη αξθεηέο δπλαηφηεηεο 

αμηνπνίεζεο, θπξίσο γηα ζέξκαλζε ζεξκνθεπίσλ. Αλ αμηνπνηεζεί νξζνινγηθά φιν ην βεβαησκέλν 

δπλακηθφ ηνπ πεδίνπ κπνξεί λα πνιιαπιαζηαζζεί ε έθηαζε ησλ εγθαηεζηεκέλσλ ζεξκνθεπίσλ ζε 

επηπιένλ πελήληα ζηξέκκαηα ηνπιάρηζηνλ. 

 

7.2.3. Θεξκά-Ληγξίηα 

 

Ρν πεδίν Θεξκψλ-Ληγξίηαο έρεη εξεπλεζεί αξθεηά δηεμνδηθά απφ ην ΗΓΚΔ. Πήκεξα ζηελ 

πεξηνρή ιεηηνπξγεί κηα κηθξή μελνδνρεηαθή κνλάδα ηακαηηθήο ινπηξνζεξαπείαο. Δπίζεο 

ιεηηνπξγνχλ 2 πξφηππεο κνλάδεο θαιιηέξγεηαο ζπηξνπιίλαο θαη ζρεδηάδεηαη ε θαηαζθεπή αθφκα 

κηαο. Δλψ ήδε ιεηηνπξγνχλ θαη 7 ζεξκνθεπηαθέο κνλάδεο θαιιηέξγεηαο θεπεπηηθψλ θαη 

ζεξκνθεπηαθέο θαιιηέξγεηεο κε αλζνθνκηθά είδε. Άιιεο ρξήζεηο ηεο Γεσζεξκίαο ζηελ πεξηνρή 

είλαη ζηελ θαιιηέξγεηα Ππαξαγγηψλ θαη Φξάνπιαο. 

 

7.2.4. Αρηλόο – Ίβεξα 

 

Κηα λέα γεσζεξκηθή πεξηνρή αλάκεζα ζηα ρσξηά Ίβεξα θαη Αρηλφο πξνέθπςε θαηά ηελ πε-

ξίνδν 1995-99 χζηεξα απφ πξνθαηαξθηηθέο έξεπλεο ηνπ ΗΓΚΔ θαη ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζ-

ζαινλίθεο. Κε βάζε ηα κέρξη ζηηγκήο ζηνηρεία, ζηελ πεξηνρή έρνπλ εληνπηζζεί ζεξκνθξαζίεο 

κέρξη 35°C ζε ζρεηηθά "ξερνχο" πδξνθφξνπο (βάζε -300 m). Ρν γεσζεξκηθφ ελδηαθέξνλ ηεο 

πεξηνρήο είλαη κεγάιν γηαηί ε γεσζεξκηθή αλσκαιία είλαη πνιχ εθηεηακέλε θαη ζεξκφηεξνη 

ζεκαληηθνί ηακηεπηήξεο δελ έρνπλ αθφκε πξνζεγγηζηεί κε θαηάιιειεο γεσηξήζεηο ζε κεγαιχηεξα 

βάζε. Πε ζπλδπαζκφ κε ην επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ πνπ δείρλνπλ νη ηνπηθνί θνξείο, ζα πξέπεη λα 

απνηειέζεη απφ ηνπο πξψηνπο ζηφρνπο ελφο εξεπλεηηθνχ γεσηξεηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ 

εθηίκεζε ησλ γεσζεξκηθψλ παξακέηξσλ ηνπ πεδίνπ. 
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7.2.5. Ιηζόηνπνπ Ζξάθιεηαο 

 

Ρν ζεκαληηθφ απηφ γεσζεξκηθφ πεδίν κε ζεξκνθξαζίεο κέρξη 62°C ζηα 400 m απνηέιεζε 

αληηθείκελν κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ θαη έρεη θαηνρπξσζεί γηα εθκεηάιιεπζε ζην Γήκν 

Ζξάθιεηαο. 

 

7.3. Ζ Γεσζεξκία ζην Λ. Θαβάιαο 

 

Πηελ πεξηνρή ηνπ Λ. Θαβάιαο ππάξρνπλ 2 βεβαησκέλα Γεσζεξκηθά πεδία ρακειήο 

ελζαιπίαο. Ρν πεδίν ηνπ Αθξνπνηάκνπ ηνπ Γήκνπ Ξαγγαίνπ θαη ην Ξεδίν Δξαηεηλνχ ζην δήκν 

Λέζηνπ, ελψ αθφκα ππάξρνπλ θαη νη αμηνπνηεκέλεο ηακαηηθέο πεγέο Διεπζεξψλ φπνπ θαη 

βξίζθνληαη ηα ινπηξά Διεπζεξψλ φπνπ ππάξρεη κηθξή κνλάδα πνπ ιεηηνπξγεί επνρηαθά θαη κε 

ηελ παξαρψξεζε ηεο ζε ηδηψηε ζρεδηάδεηαη εθεί λα γίλεη έλα πξφηππν πδξνζεξαπεπηήξην θαη 

θέληξν απνθαηάζηαζεο κε μελνδνρεηαθή κνλάδα. 

 

7.3.1. Αθξνπνηάκνπ ηνπ δήκνπ Παγγαίνπ 

 

Ρν Γεσζεξκηθφ πεδίν ηεο πεξηνρήο ηνπ Αθξνπνηάκνπ πνπ αλαθαιχθζεθε πην πξφζθαηα 

εθηείλεηαη απφ ην Γέιηα ηνπ πνηακνχ Πηξπκφλα έσο ιίγα ρηιηφκεηξα δπηηθά ησλ ηακαηηθψλ 

πεγψλ Διεπζεξψλ. Θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο γεσγξαθίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεδίνπ είλαη φηη 

κέζα ζε απηφ πεξηιακβάλεηαη ζην ζχλνιν ηεο ε παξάθηηα ηνπξηζηηθή πεξηνρή (παξαιίεο 

Θάξπαλεο θαη Νθξπλίνπ) θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο κε δπλακηθέο γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο. Ππλεπψο 

νη δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ηνπ είλαη πνιχ κεγάιεο. Ξξφζθαηα κάιηζηα δφζεθε ε άδεηα ζε 

κεγάιε εηαηξεία λα δηεξεπλήζεη απηφ ην πεδίν. Ξξνο ην παξφλ εληφο ηνπ Γεσζεξκηθνχ πεδίνπ 

έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ζπλνιηθά έμη παξαγσγηθέο γεσηξήζεηο, νη νπνίεο απνηεινχλ ηα κνλαδηθά 

κέρξη ζηηγκήο γεσζεξκηθά έξγα ππνδνκήο ζηελ πεξηνρή. Ρν ζεξκνελεξγεηαθφ πξντφλ ηνπ πεδίνπ 

απηνχ κπνξεί λα ζηεξίμεη ζεκαληηθέο επηρεηξεκαηηθέο δξάζεηο ηφζν ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα 

(ζεξκνθεπηαθέο θαιιηέξγεηεο θαη ηρζπνθαιιηέξγεηεο), ζηνλ ηνκέα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ 

(ηακαηηθφο ηνπξηζκφο, μελνδνρεία spa θ.ι.π.) θαη ζηε δηαρείξηζε ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο πξνο 

φθεινο ηξίησλ (ηειεζέξκαλζε, ινπηξά θ.α.). Γηα ην πεδίν απηφ ε ΓΔΖ έρεη δείμεη ελδηαθέξνλ γηα 

ηελ αμηνπνίεζε ηνπ αιιά αθφκα δελ έρεη πξνρσξήζεη. 
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7.3.2. Δξαηεηλνύ ηνπ δήκνπ Λέζηνπ 

 

Ρν Γεσζεξκηθφ πεδίν ηεο πεξηνρήο Δξαηεηλνχ βξίζθεηαη δπηηθά ηνπ πνηακνχ Λέζηνπ (ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα) ζε κηα πεδηλή αγξνηηθή πεξηνρή κε 

δπλακηθέο θαιιηέξγεηεο (ζπαξάγγηα, νπσξνθεπεπηηθά, ηρζπνθαιιηέξγεηεο θ.α.). Ζ αμηνπνίεζε ηνπ 

πεδίνπ απηνχ βξίζθεηαη ζε πην ψξηκε θάζε εθκεηάιιεπζεο απφ απηφ ηνπ Αθξνπνηάκνπ θαζφηη 

έρεη ήδε εθρσξεζεί ζην Γήκν Λέζηνπ απφ ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε πάξρεη νινθιεξσκέλε 

κειέηε πινπνίεζεο ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ πεδίνπ κε ηνπιάρηζηνλ 3 παξαγσγηθέο γεσηξήζεηο 

θαη ε κειέηε απηή θαηεπζχλεη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πεδίνπ θαηά θχξην ιφγν ζηνλ πξσηνγελή 

ηνκέα ιφγσ θαη ηεο αθκάδνπζα γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο πεξηνρήο. Όκσο ην φιν εγρείξεκα 

θαζπζηεξεί ιφγσ ηεο δπζκελνχο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο. Γη’ απηφ ν Γήκνο Λέζηνπ πξνζπαζεί λα 

εληάμεη ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκψλ αμηνπνίεζεο ηνπ πεδίνπ ζην ΔΠΞΑ, 

πξάγκα πνπ ην πέηπρε ρσξίο αθφκα λα ην πινπνηήζεη. 

 

7.4. Πξνβιήκαηα ζηελ Αμηνπνίεζε ηεο Γεσζεξκίαο - Πξνηάζεηο 
 

Έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα είλαη απηφ ηεο εμεχξεζεο ησλ απαξαίηεησλ πφξσλ γηα ηελ 

θαηαζθεπή φισλ ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκψλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ αμηνπνίεζε ελφο 

Γεσζεξκηθνχ πεδίνπ (Γεσινγηθφ ξίζθν, θφζηνο κειεηψλ, παξαγσγηθέο γεσηξήζεηο, δίθηπν 

δηαλνκήο, γεσηξήζεηο επαλεηζαγσγήο θ.α.). Έλα αθφκα πξφβιεκα νηθνλνκηθήο θχζεσο είλαη ε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ (ζεξκνθήπηα, κεηαπνηεηηθέο κνλάδεο, δίθηπα 

ηειεζέξκαλζεο θ.α.) αμηνπνίεζεο ηεο Γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο ζε ζπλζήθεο κάιηζηα νηθνλνκηθήο 

θξίζεο. Έλα επίζεο ζεκαληηθφ ζέκα είλαη ε πεξαηηέξσ έξεπλα πνπ πξέπεη λα γίλεη ζε παιηά θαη 

λέα Γεσζεξκηθά πεδία πνπ ζε ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη κε ηελ θαηάξγεζε ηνπ ΗΓΚΔ 

θαζίζηαηαη ηδηαηηέξσο δχζθνιε. Γηα λα κηιήζνπκε πην ζπγθεθξηκέλα θαη λα πξνηείλνπκε ιχζεηο ζα 

πξέπεη λα θαηαηάμνπκε ηα πξνβιήκαηα ζε 2 βαζηθέο θαηεγνξίεο θάλνληαο θαη ζρεηηθέο 

πξνηάζεηο: 

 

α) ΠΡΟΒΙΖΚΑΣΑ ΟΗΘΟΛΟΚΟΣΔΥΛΗΘΖ ΦΤΔΩ – ΠΡΟΣΑΔΗ 

 

1) Ρν Γεσζεξκηθφ ξεπζηφ έρεη δηαιπκέλεο νπζίεο κέζα ηνπ θαη κεγάιε δηαβξσηηθή θαη 

νμεηδσηηθή ηθαλφηεηα. Ππλεπψο γηα ηε ρξήζε ηνπ ζα πξέπεη λα γίλεη ζσζηφο ζρεδηαζκφο 

θαη εγθαηαζηάζεηο δηθηχνπ, ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ κεκνλσκέλα απφ ηνπο 
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αγξφηεο ηεο πεξηνρήο καο. Άξα ζα πξέπεη είηε κηα κεγάιε εηαηξεία κε εκπεηξία ζηνλ ηνκέα 

απηφ λα αλαιάβεη ηε δεκηνπξγία φισλ ησλ ππνδνκψλ θαη ηνπ δηθηχνπ, ή λα ζπζηαζεί κηα 

δεκνηηθή επηρείξεζε εηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε απηή αμηνπνηψληαο θαη Δπξσπατθά 

πξνγξάκκαηα γηα ην ζθνπφ απηφ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε εμεχξεζε κεγάισλ 

θεθαιαίσλ γηα ηέηνηεο επελδχζεηο. Ζ εηαηξεία απηή επίζεο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη 

θαηάιιειν θαη εμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ. Πηε ζπλέρεηα ε επηρείξεζε απηή ζα 

δηαλέκεη αληαπνδνηηθά ην γεσζεξκηθφ ξεπζηφ ζηνπο αγξφηεο. Γελ κπνξνύλ νη αγξόηεο 

κόλνη ηνπο θαη κεκνλσκέλα λα αμηνπνηήζνπλ ηε Γεσζεξκηθή ελέξγεηα πνπ 

βξίζθεηαη ζε βάζνο. 

2) Γηα παξάδεηγκα, θαη αλαθεξφκελνη ζην πξνεγνχκελν ζέκα, δελ ππάξρνπλ εμεηδηθεπκέλα 

ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία γηα ηελ ππνζηήξημε θαη κφλν ηέηνησλ επελδχζεσλ ζηε 

γεσζεξκία. Γηα παξάδεηγκα ζην ΔΞΑΙ Αιηείαο ππάξρνπλ επηδνηήζεηο ζε θαιιηέξγεηεο 

ζπηξνπιίλαο θαη ζε πδαηνθαιιηέξγεηεο, νη νπνίεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχλ θαη γεσζεξκία, 

αιιά φρη απνθιεηζηηθά ζε απηήλ ηελ εθαξκνγή ηεο γεσζεξκίαο. Γηα απηό πξνηείλνπκε 

ζην ΠΔΠ ησλ Πεξηθεξεηώλ Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο - Θξάθεο θαη Θεληξηθήο 

Καθεδνλίαο, όπσο θαη ζην λέν ΔΠΑ λα ππάξρνπλ πξνγξάκκαηα επηρνξήγεζεο 

θαη επηδόηεζεο γεσζεξκηθώλ εθαξκνγώλ απνθιεηζηηθά. Απηή ε πξφηαζε καο 

πεγάδεη απφ ην γεγνλφο φηη ε γεσζεξκία είλαη ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηεο Β. Διιάδαο 

γηα ηελ αλάπηπμε πιεζψξαο δξάζεσλ κε θπξηφηεξεο απφ απηέο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα.  

3) Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή θαη θζελή ε ρξήζε ηεο γεσζεξκίαο ζα πξέπεη νη δηάθνξεο 

ρξήζεηο ηεο λα κπνύλε ζε ζεηξά αμηνπνίεζεο κε ην θαηάιιειν δίθηπν. Έηζη γηα 

παξάδεηγκα ε ηειεζέξκαλζε πνπ ρξεηάδεηαη πεξίπνπ 70 oC λα αθνινπζείηαη απφ ηε ρξήζε 

ζε ζεξκνθήπηα πνπ απαηηνχληαη 50 oC ή απφ άιιεο ρξήζεηο, φπσο ηρζπνηξνθεία, πηζίλεο, 

αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θ.ι.π.. Κφλν έηζη ζα κεησζεί ην θφζηνο ρξήζεο ηεο γεσζεξκίαο 

ζεκαληηθά, θφζηνο πνπ επηβαξχλεηαη απφ ηηο ζεκαληηθέο θζνξέο ησλ εγθαηαζηάζεσλ απφ 

ην γεσζεξκηθφ ξεπζηφ. Ρν ζρήκα απηφ είλαη θαηάιιειν θαη ηερληθά δηφηη ε ηειεζέξκαλζε 

ζε πφιεηο ζπλάδεη κε ηηο πέξημ ζεξκνθεπηαθέο θαιιηέξγεηεο θαη ηηο άιιεο αζηηθέο ρξήζεηο. 

Ξαξφια απηά ε αδεηνδφηεζε ηνπο εκπιέθεη πιεζψξα ππεξεζηψλ θαη θάλεη απηφ ην ζρήκα 

δπζθίλεην. 

4) Ρν επελδπηηθφ εγρείξεκα ζε γεσζεξκηθέο εθαξκνγέο είλαη πςεινχ ξίζθνπ θαη νη 

επελδχζεηο απηέο δελ θαιχπηνληαη αζθαιηζηηθά (ρξεκαηννηθνλνκηθά). 

5) Σα γεσζεξκηθά πεδία ηεο πεξηνρήο καο δελ είλαη όια πιήξσο εξεπλεκέλα αθόκα 

θαη ηα αλαγλσξηζκέλα. Νη γεσηξήζεηο είλαη παιηέο θαη έρνπλ πνιιά πξνβιήκαηα. Γηα 
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απηφ ζα πξέπεη ν αλάδνρνο (κηζζσηήο ηνπ πεδίνπ) λα θάλεη λέεο γεσηξήζεηο θαη λα 

επηβαξπλζεί έλα πςειφ θφζηνο. Ξξέπεη λα εξεπλεζνχλ θαη λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο 

κεηξήζεηο θαη κειέηεο (π.ρ. κειέηεο πξνζηαζίαο ηνπ γεσζεξκηθνχ πεδίνπ). Ρξνρνπέδε ζε 

απηέο ηηο έξεπλεο απνηειεί θαη ε θαηάξγεζε ηνπ ΗΓΚΔ, γηα ηελ νπνία αληέδξαζε ην 

ΓΔΩΡΔΔ θαη ηα παξαξηήκαηα ηνπ. 

6) Ππγθεθξηκέλα, ζηηο πεξηνρέο ηνπ λνκνχ Πεξξψλ (Ληγξίηα θαη Πηδεξφθαζηξν) φπνπ ε 

γεσζεξκία αμηνπνηείηαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ζπηξνπιίλαο ππάξρνπλ ηα εμήο 

πξνβιήκαηα: α) νη γεσηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη νη παιηέο εξεπλεηηθέο 

γεσηξήζεηο ηνπ ΗΓΚΔ θαη φρη θαλνληθέο παξαγσγηθέο β) δελ γίλεηαη επαλαεηζαγσγή ηνπ 

γεσζεξκηθνχ ξεπζηνχ ζην έδαθνο, γ) δελ ππάξρεη θαηαζθεπαζκέλν δίθηπν αμηνπνίεζεο 

ηεο γεσζεξκίαο ζηελ πεξηνρή θαη πξέπεη θάηη ηέηνην λα γίλεη. 

7) Πε ζρέζε θαη κε ην πξνεγνχκελν πξέπεη λα ηνλίζνπκε ην γεγνλφο φηη ζηελ Διιάδα 

ζπλήζσο γλσξίδνπκε έλα γεσζεξκηθφ πεδίν αληιψληαο γεσζεξκηθφ ξεπζηφ θαη 

αμηνπνηψληαο ην. Ρφηε βιέπνπκε πσο ιεηηνπξγεί θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ. Γεληθφηεξα δελ 

έρνπκε ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ γεσζεξκηθνχ ηακηεπηήξα ψζηε λα 

μέξνπκε ηηο πξαγκαηηθέο δπλαηφηεηεο θαη ηε δπλακηθή ηνπ. 

8) Πηελ Διιάδα, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε, φηη νη κηζζσηέο γεσζεξκηθψλ πεδίσλ δελ 

απαζρνινχλ έκπεηξα θαη εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε ζηε γεσζεξκία. Ραπηφρξνλα δελ ππάξρεη 

θαη ε ζρεηηθή εθπαίδεπζε ζηνπο αγξφηεο καο. Δλψ ηέινο ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε θαη ηελ 

έιιεηςε εθπαίδεπζεο ζηα Γεσπνληθά καο Ξαλεπηζηήκηα ζε ηνκείο εθαξκνγψλ ηεο 

γεσζεξκίαο ζηε γεσξγία. 

9) Δπίζεο ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ ηερληθά ή ηερλννηθνλνκηθά είλαη δχζθνιε έσο 

αδχλαηε ε επαλαεηζαγσγή ηνπ γεσζεξκηθνχ ξεπζηνχ ζην έδαθνο, π.ρ. ιφγσ 

αξηεζηαληζκνχ. Δθεί, ζα πξέπεη λα εξεπλεζεί επηζηακέλα ην ζέκα γηα λα βξεζεί ιχζε, 

δηφηη αλ δελ βξεζεί ιχζε, ελδερνκέλσο ε ρξήζε ηνπ γεσζεξκηθνχ ξεπζηνχ λα επηθέξεη 

αλεπαλφξζσηεο βιάβεο ζην πεξηβάιινλ.  

10) Γηα ηηο ηακαηηθέο ρξήζεηο ησλ ινπηξψλ ζηελ πεξηνρή καο - αιιά θαη αιινχ ζε φιε ηε ρψξα 

- ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε ηα παξαθάησ πξνβιήκαηα κε ηηο πξνηεηλφκελεο ιχζεηο. 

Όζνλ αθνξά ηα ηακαηηθά ινπηξά ζηελ πεξηνρή καο εληνπίδνληαη έλα πιήζνο απηψλ, 

κεξηθά ησλ νπνίσλ είλαη αμηφινγα, πνπ φκσο νχηε ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο δηαζέηνπλ 

αιιά νχηε θαη ηηο απαηηνχκελεο (δηεζλψο απνδεθηέο) ππεξεζίεο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ. 

Έηζη ράλνληαη ζηελ αθάλεηα, δηαηεξνχλ έλαλ κφλν ηνπηθφ ραξαθηήξα θαη ζε θακία 

πεξίπησζε δελ κπνξνχλ λα αληαγσληζζνχλ ηακαηηθά ινπηξά απφ άιιεο ρψξεο. Ρειεπηαία 
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γίλνληαη κεγάιεο πξνζπάζεηεο αλαβάζκηζεο ηνπο, αιιά δελ γλσξίδνπκε αλ ζα θηάζνπλ ηα 

δηεζλή standards. Νη απεγλσζκέλεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλεχξεζε επελδπηψλ 

ζθνληάθηνπλ ζπρλά ζηε γξαθεηνθξαηία αιιά θπξίσο ζηελ άγλνηα ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ 

ζην πνπ πξέπεη λα απεπζπλζνχλ, ηελ έιιεηςε ζπγθεθξηκέλνπ θαη καθξνρξφληνπ 

ζρεδηαζκνχ, ηελ έιιεηςε ησλ βαζηθψλ πξνυπνζέζεσλ ιεηηνπξγίαο ησλ ινπηξψλ, φπσο 

είλαη ν νηθνλνκηθφο ζρεδηαζκφο ζε βάζνο ρξφλνπ, ε γλψζε γηα ηα γεσινγηθά θαη 

πδξνγεσινγηθά δεδνκέλα θαζψο θαη ηηο αθξηβείο δπλαηφηεηεο ησλ πεγψλ, ηελ πξνζηαζία 

ησλ πεγψλ θιπ. Αληίζεηα ζηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ησλ ηακαηηθψλ ινπηξψλ ιεηηνπξγεί 

θαη ε πνιπδηάζπαζε πνπ παξαηεξείηαη ζηελ πεξηνρή καο. Αληί λα έρνπκε ηακαηηθά ινπηξά 

πςειψλ απαηηήζεσλ ζε έλα κφλν ζεκείν, φπνπ φκσο ζα θξνληίζνπκε ηηο ππνδνκέο θαη ηηο 

πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο, πξνζθέξνπκε ην ίδην πξντφλ θαη ζε πνιιέο άιιεο ηνπνζεζίεο 

κε ηηο γλσζηέο ππεξεζίεο. Γηα απηφ ζα κπνξνχζακε λα επηθεληξψζνπκε ην ελδηαθέξνλ 

καο θαη ηηο επελδχζεηο καο κφλν ζε κηα ηνπνζεζία, φπνπ φκσο ζα πξνζθέξακε ππνδνκέο 

θαη ππεξεζίεο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή standards. Έηζη, γηα παξάδεηγκα ζηελ ΞΔ Θαβάιαο 

ηα ινπηξά Διεπζεξψλ ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ έλα ηέηνην ηακαηηθφ θέληξν φπνπ κεηαμχ 

άιισλ ζα κπνξνχζαλ λα πξνζθεξζνχλ θαη ρξήζεηο κε ηακαηηθή ιάζπε, ε νπνία φκσο ζα 

κεηαθεξφηαλ απφ ηηο Θξελίδεο (απφ ηα ππάξρνληα εθεί ιαζπφινπηξα) θαη ζα 

πξνζθεξφηαλ ζε ζχγρξνλεο κπαληέξεο. Θηλνχκελνη ζε απηφ ην πλεχκα νη ηακαηηθέο 

ρξήζεηο ησλ ινπηξψλ ζα είραλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο. 

11) Δλδερνκέλσο ε δέζκεπζε νξηζκέλσλ γεσζεξκηθψλ πεδίσλ απφ ην ΡΑΞΔΓ γηα ηε 

κειινληηθή ηνπο πψιεζε, λα απνηειέζεη ηξνρνπέδε αμηνπνίεζεο απηψλ απφ ηνπο 

παξαγσγνχο, ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, ηελ ηνπηθή επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα θαη ηνπο δήκνπο. 

 

β) ΠΡΟΒΙΖΚΑΣΑ ΘΔΚΗΘΖ ΦΤΔΩ - ΠΡΟΣΑΔΗ 

 

1. Πην παξειζφλ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη νη αθνινπζνχκελεο δηαδηθαζίεο αδεηνδφηεζεο 

ήηαλ ην κεγαιχηεξν εκπφδην ζηελ αμηνπνίεζε ελφο γεσζεξκηθνχ πεδίνπ. Πήκεξα κε ηηο 

αιιαγέο πνπ έρνπλ γίλεη ζηε λνκνζεζία, ηα πξνβιήκαηα απηά έρνπλ ιπζεί ζε κεγάιν 

βαζκφ. Ξαξφια απηά παξακέλνπλ αξθεηά δηαρεηξηζηηθά δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα 

ξπζκηζηνχλ κε ηηο θαηάιιειεο πξνζζήθεο. 

2. Έηζη γηα παξάδεηγκα ην ζρήκα αμηνπνίεζεο ηεο γεσζεξκίαο ζα πξέπεη λα γίλεη πην 

επέιηθην ζηελ πεξίπησζε εθκεηάιιεπζεο ηεο αβαζνύο γεσζεξκίαο. Πήκεξα 

πξφθεηηαη γηα κηα κνξθή γεσζεξκίαο φπνπ ην ζεξκνθξαζηαθφ φξην είλαη νη 25 νC, βξίζθεηαη 
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ζε κηθξφ βάζνο θαη έρεη πνιχ κηθξφηεξν θφζηνο ρξήζεο ψζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

κεκνλσκέλα θαη απφ ηνπο αγξφηεο. Ζ γεσζεξκία απηή είλαη θαηάιιειε γηα παξάδεηγκα ζε 

θαιιηέξγεηεο φπσο ζπαξάγγηα, ρακειά ηνχλει θάιπςεο θ.ι.π.. Γηα λα γίλεη φκσο αθφκα πην 

επέιηθηε θαη απνηειεζκαηηθή ε ρξήζε ηεο αβαζνχο γεσζεξκίαο ζα πξέπεη λα κπεη 

ελεξγεηαθφ φξην ζηε ρξήζε απηήο θαη φρη ην ζεκεξηλφ ζεξκνθξαζηαθφ φξην ησλ 25 νC. 

Κφλν ηφηε ζα κπνξέζνπκε λα θαιχςνπκε ηηο αλάγθεο κηθξψλ θαη κεκνλσκέλσλ 

παξαγσγψλ πνπ εηδάιισο δελ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηε γεσζεξκηθή 

ελέξγεηα. 

3. Δπίζεο ε θαηάηκεζε ησλ γεσζεξκηθώλ πεδίσλ είλαη θάηη ζεκηηό θαη ζαθψο θαη 

πξέπεη λα παξακείλεη, κφλν πνπ ζα πξέπεη λα γίλεη πην επέιηθηε θαη κεγαιχηεξε, ηδηαίηεξα 

κάιηζηα ζηελ πεξίπησζε ηεο αβαζνχο γεσζεξκίαο. 

4. Νη εθαξκνγέο ζε γεσζεξκηθά πεδία ζεξκνθξαζίαο θάησ ησλ 90 νC ζα πξέπεη λα ππάγνληαη 

θαη λα αδεηνδνηνχληαη απφ έλαλ θαη κφλν θνξέα, ψζηε λα κελ ππάξρεη ε ζεκεξηλή 

πνιπδηάζπαζε αξκνδηνηήησλ, πνπ θξελάξεη ηε δηαδηθαζία θαη ηνπο επελδπηέο. 

5. Δπίζεο πξφβιεκα απνηειεί θαη ην γεγνλφο φηη ε αδεηνδφηεζε ηεο δηαλνκήο γεσζεξκηθήο 

ελέξγεηαο ζε αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο απφ γεσζεξκηθά πεδία θάησ ησλ 90 νC γίλεηαη απφ 

ην ΞΔΘΑ. Ζ δηαδηθαζία απηή γηα λα είλαη επέιηθηε ζα πξέπεη λα αλαηεζεί ζηηο 

απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο γηα λα είλαη επθνιφηεξε ε αμηνπνίεζε ησλ πεδίσλ απφ ηνπο 

θαηά ηφπνπο παξαγσγνχο θαη λα κελ αλαγθάδνληαη λα πεγαίλνπλ θεληξηθά ζην ΞΔΘΑ. 

6. Όζνλ αθνξά ηα εξεπλεκέλα θαη ηα πηζαλά γεσζεξκηθά πεδία, ζα πξέπεη λα δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζηνλ ηδηνθηήηε ηεο γεο, εθφζνλ βξεη γεσζεξκηθφ δπλακηθφ λα κπνξεί λα ην 

εθκεηαιιεπηεί ν ίδηνο ρσξίο ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεη ν λφκνο (δηαγσληζκφο θ.ι.π.) θαη γηα 

ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε ρξήζε. 

7. Δπίζεο ζα πξέπεη λα αξζνχλ ζηηο ζπκβάζεηο κίζζσζεο εθείλα ηα ζεκεία πνπ θξελάξνπλ 

ηελ αλάπηπμε ελφο γεσζεξκηθνχ πεδίνπ, φπσο είλαη ην νξηδφκελν βάζνο γεψηξεζεο θαη ε 

παξνρή ζε θπβηθά κέηξα ηνπ πεδίνπ. Γηφηη απηά ηα ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζην ΦΔΘ 

αλαγλψξηζεο ησλ γεσζεξκηθψλ πεδίσλ θαη δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθή 

δπλαηφηεηα ηνπ πεδίνπ (βιέπε παξαπάλσ α) Λν 5 θαη 7) αιιά ζηε δπλακηθφηεηα ησλ 

εξεπλεηηθψλ γεσηξήζεσλ πνπ έρνπλ γίλεη. 

8. Ζ αλάγθε δεκηνπξγίαο Γεσζεξκηθώλ Πάξθσλ. Ρα πάξθα απηά ζα πξνζθέξνπλ 

ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπκε θαηά ηελ αλάπηπμε ησλ γεσζεξκηθψλ 

εθαξκνγψλ. Ππγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα βξεζεί έλαο θνξέαο πνπ έρεη ηε δηαρείξηζε ηνπο. 

Όκσο γηα λα ιεηηνπξγήζεη έλα ηέηνην πάξθν ζα πξέπεη λα έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ θαη 
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εθηάζεηο φπνπ ζα αλαπηχζζνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θαη λα κελ ςάρλεη εθ ησλ 

πζηέξσλ ν θνξέαο λα βξεη δηαζέζηκε γε. Νπφηε ζε ηέηνηεο πεξηνρέο ζα πξέπεη ην ΞΑΑΡ 

λα δεζκεχζεη θνηλφρξεζηε γε πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα απηφ ην ζθνπφ. Δπηπξφζζεηα κε 

ηε δεκηνπξγία απηψλ ησλ πάξθσλ ζα αληηκεησπηζηνχλ θαη ηα θαηλφκελα ζηξέβισζεο ηεο 

αγνξάο γεο (πηζαλή ππέξνγθε αχμεζε ηεο αμίαο ηεο γεο, έιιεηςε γεο θνληά ζηηο 

γεσηξήζεηο θ.ι.π.) ιφγσ ηεο αλάπηπμεο ηεο γεσζεξκίαο ζε κηα πεξηνρή. Ρέινο, γηα ηελ 

εχξπζκε αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ηέηνησλ πάξθσλ θαιφ ζα είλαη λα ππάξρεη θαη δηαζέζηκν 

θπζηθφ αέξην σο εθεδξηθφ κέζν ζέξκαλζεο, ζε πεξίπησζε βιάβεο θαη δπζιεηηνπξγηψλ. 

9. Θεζκνζέηεζε ηεο δπλαηόηεηαο λνκηκνπνίεζεο ησλ πθηζηάκελσλ γεσζεξκηθώλ 

γεσηξήζεσλ, κε ηελ ππνβνιή θαη έγθξηζε ζρεηηθήο κειέηεο κε ηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο γεψηξεζεο, ηα πδξνγεσινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο θαη 

άιισλ ζεκάησλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Κεηά απφ ηηο θαηάιιειεο 

επεκβάζεηο (εγθαηάζηαζε πδξνκέηξσλ, ζεξκνκέηξσλ θ.ι.π.) λα αθνινπζεί ε 

λνκηκνπνίεζε. 

10. Δίλαη δηαπηζησκέλν ηέινο φηη ππάξρνπλ θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα κε φρη κεγάια 

δηαζέζηκα θεθάιαηα κε ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα εθηειέζνπλ έλα κηθξνκεζαίν 

επελδπηηθφ ζρέδην, αιιά κε ην πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην είλαη δχζθνιν λα γίλεη απηφ. 

Νη δε επελδπηέο κε κεγάια δηαζέζηκα θεθάιαηα φρη κφλν είλαη ιίγνη, αιιά θαη 

ελδηαθέξνληαη θπξίσο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη φρη γηα επελδχζεηο ζηνλ 

πξσηνγελή ηνκέα. Ξξφθεηηαη κε ιίγα ιφγηα γηα έλαλ ππαξθηφ γφξδην δεζκφ πνπ ζα πξέπεη 

λα ιπζεί ιακβάλνληαο ππφςε φια ηα παξαπάλσ θαη θπξίσο ηε ρξήζε ηεο αβαζνχο 

γεσζεξκίαο. 

 

7.5. πκπεξάζκαηα – Πξννπηηθέο Γεσζεξκίαο 

 

Πιενλεθηήκαηα-Πξννπηηθέο 

Ξαξά ηα ππάξρνληα πξνβιήκαηα θαη ηηο δπζρέξεηεο πνπ παξνπζηάδνληαη πηζηεχνπκε φηη νη 

πξννπηηθέο αμηνπνίεζεο ησλ Γεσζεξκηθψλ πεδίσλ ρακειήο ελζαιπίαο πνπ ππάξρνπλ ζηελ 

Αλαηνιηθή Καθεδνλία θαη Θξάθε είλαη πνιιέο γηα πνιινχο θαη δηάθνξνπο ιφγνπο πνπ 

επηγξακκαηηθά κπνξνχκε λα ηνπο  ζπλνςίζνπκε ζηνπο παξαθάησ.  

 

Πιενλεθηήκαηα επελδύζεσλ ζηε Γεσζεξκία ζηελ ΑΚΘ  

• Κεγάινο πινχηνο γεσζεξκηθψλ πεγψλ ζηελ Α.Κ.Θ.   
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• Αλαδπφκελε αγνξά ζην ηνκέα απηφ – ζεκαληηθέο επθαηξίεο ζε αξρηθφ επίπεδν.  

• ςειή ηηκή αγνξάο ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο. 

• Γπλαηφηεηα γηα πνιιαπιέο θαη πνηθίιεο εθαξκνγέο ζε ζπλεξγία κε άιιεο δξάζεηο (πξσηνγελή 

ηνκέα, ηνπξηζκφ, αιηεία θ.ι.π.). Δδψ ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη δελ ζα πξέπεη λα 

πξνζαλαηνιηδφκαζηε ζε κεγάιεο κνλάδεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ σο γλσζηφλ 

δελ αθήλνπλ πξνζηηζέκελε αμία πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζηελ πεξηνρή. 

• Δίλαη δηαζέζηκε ελέξγεηα φιν ην 24ψξν 365 κέξεο ην έηνο θαη δελ έρεη πεξηνδηθφηεηα φπσο νη 

άιιεο ΑΞΔ. 

• Ξξνζθέξεηαη θαη έηνηκε σο ζεξκηθφ πξντφλ ρσξίο λα είλαη απαξαίηεην λα κεηαηξαπεί ζε άιιεο 

κνξθέο ελέξγεηαο, φπσο είλαη ν ειεθηξηζκφο. 

• Αμηνπνηείηαη επί ηφπνπ απφ ηηο παξαγσγηθέο δπλάκεηο κε κηθξνχ θφζηνπο επελδχζεηο θαη απηφ 

ην ραξαθηεξηζηηθφ ηελ θαζηζηά ηδαληθή γηα ηνλ πξσηνγελή ηνκέα, ηνλ ηνπξηζκφ θαη άιιεο 

αζηηθέο ρξήζεηο. 

• Ρα ηειεπηαία ρξφληα ε Γεσζεξκία γίλεηαη αληαγσληζηηθφηεξε κνξθή ελέξγεηαο ιφγσ θαη ηεο 

θαηαθφξπθεο αχμεζεο ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ. 

 

Θιείλνληαο ην θεθάιαην ηεο Γεσζεξκίαο ζέινπκε λα ηνλίζνπκε ηελ αλαγθαηόηεηα 

δεκηνπξγίαο θνξέσλ δηαρείξηζεο ησλ Γεσζεξκηθώλ πεδίσλ από ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο 

πνπ ζα αλαιάβνπλ ην δηθαίσκα ηεο δηαρείξηζεο απηώλ ησλ πεδίσλ κέζα από ηνπο 

δηαγσληζκνύο πνπ ζα πξνθεξπρζνύλ. ηε ζπλέρεηα απηνί νη θνξείο ζα πξέπεη λα 

ζπγθεληξώζνπλ ηα απαξαίηεηα θεθάιαηα αμηνπνηώληαο θαη Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα 

γηα ηα έξγα ππνδνκήο θαη αμηνπνίεζεο ησλ Γεσζεξκηθώλ πεδίσλ. Αλ δελ πινπνηεζεί 

απηή ε πξνζπάζεηα από ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο ηόηε λα μέξεηε όηη ζα πινπνηεζεί 

ζίγνπξα από μέλα θεθάιαηα πνπ ζα εθκεηαιιεύνληαη γηα δηθό ηνπο όθεινο θαη θέξδνο 

ην δηθό καο Γεσζεξκηθό πινύην.  
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