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             Οι Ορυκτοί πόροι : Ο  Πλούτος του Ελληνισμού 
             η  Γεωστρατηγική σημασία  και η συμβολή τους στην   

                             ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας 

 

                     Ενημερωτικό Σημείωμα - Προτάσεις 

 
Σύμφωνα με το Άρθρο 2 του N.Δ. 210/1973 «Περί μεταλλευτικού κώδικος» ως μεταλλευτικά ορυκτά 
ή μεταλλεύματα ορίζονται οι κάτωθι ορυκτές ύλες: 

 

                                Ορυκτοί πόροι 
                                                   

                                                                                      

Μεταλλευτικά ορυκτά  η                                 Λατομικά  ορυκτά     
        μεταλλεύματα  
     ( Η κυριότητά τους ανήκει στο κράτος )                                   ( Η κυριότητά τους  ανήκει στον ιδιοκτήτη της γης ) 

 

                                            

α)  Τα μέταλλα σε αυτοφυή κατάσταση (όπως χαλκός, χρυσός, κ.λ.π.)              (1) Βιομηχανικά Ορυκτά   

β)  Οι ενώσεις όλων των μετάλλων (όπως αργιλίου, αργύρου,                           (2) Μάρμαρα 

     αρσενικού, αντιμονίου, βαναδίου, βαρίου, βισμουθίου, βολφραμίου,           (3)Αδρανή υλικά 

     γαλίου, ζιρκονίου, καδμίου, κασσιτέρου, κοβαλτίου,  λευκοχρύσου,              

     μαγγανίου, μαγνησίου, μολυβδαινίου, μολύβδου, νικελίου, σιδήρου, 

     στροντίου, τιτανίου, υδραργύρου, χαλκού, χρυσού, χρωμίου,  

     ψευδαργύρου, κ.λ.π.). 

γ) Τα ορυκτά των μετάλλων των σπανίων γαιών 

δ) Τα ορυκτά των ραδιενεργών στοιχείων 

ε) Το αυτοφυές θείον, ο γραφίτης, ο φωσφορίτης, 

    ο φθορίτης, ο αμίαντος, ο τάλκης, ο αλουνίτης, 

    ο μαρμαρυγίας,  οι άστριοι, οι στυπτηρίες,  

    το ορυκτό χλωριούχο νάτριο, , 

    οι ενώσεις βορίου, βρωμίου και ιωδίου, ο σηπιόλιθος, 

    ο δολομίτης περιεκτικότητας σε οξείδιο μαγνησίου  

    μεγαλύτερη του 21%. 

στ) Οι πολύτιμοι λίθοι  

ζ) Όλες οι στερεές καύσιμες ορυκτές ύλες,  

    περιλαμβανομένης και της τύρφης (ποάνθρακες). 

η) Οι φυσικές εναποθέσεις οργανικών λιπασμάτων 

θ) Οι υδρογονάνθρακες παντός είδους σε στερεά, υγρή 

    ή αέρια κατάσταση, καθώς και τα προϊόντα οξειδώσεως αυτών  

    (οζοκηρίτης, άσφαλτος, πισσάσφαλτος, πισσασφαλτούχοι ασβεστόλιθοι  

   και σχιστόλιθοι κ.λ.π.) 

ι) Οι ρητινώδεις ορυκτές ύλες 

ια) Το αέριο ήλιο και τα ευγενή αέρια 

ιβ) Το γεωθερμικό δυναμικό (πηγές γεωθερμικής ενέργειας) 

 
*     Το δικαίωμα κυριότητας επί μεταλλείου - μεταλλειοκτησία - παραχωρείται με βάση τις σχετικές 

διατάξεις του μεταλλευτικού κώδικα, για όλες τις προαναφερόμενες ορυκτές ύλες πλην των 
παρακάτω των οποίων το δικαίωμα αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης κατέχει μόνο το 
Δημόσιο: 
δ) των ορυκτών υλών που περιέχουν εκμεταλλεύσιμες ποιότητες ραδιενεργών στοιχείων, 
θ) των υδρογονανθράκων σε υγρά ,στερεά και αεριώδη κατάσταση, 
ζ) των στερεών καυσίμων ορυκτών υλών (λιγνίτη, τύρφης ), 
ια) των ευγενών αερίων, 
ιβ) του γεωθερμικού δυναμικού, 
στ) της σμύριδας, (λειαντικό-Νάξος) 
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• Ενεργειακά ορυκτά : χαρακτηρίζονται όσα χρησιμοποιούνται για  
παραγωγή ενέργειας («γεωθερμικά ρευστά», «ορυκτοί άνθρακες», «φυσικό 

αέριο»,  «πετρέλαιο» και το «ουράνιο».) 
         

• Ορολογία : 

Κοιτάσματα :  Χαρακτηρίζονται οι συγκεντρώσεις ορυκτών με άμεσο οικονομικό 

ενδιαφέρον 

Τα αποθέματα διακρίνονται σε  πιθανά ( δηλαδή έχουν υποδειχθεί οι ορυκτοί πόροι) 

και  σε βεβαιωμένα ( δηλαδή έχουν μετρηθεί οι ορυκτοί πόροι) 

 

• Εξαγωγική μεταλλουργία : 
Η εξαγωγική μεταλλουργία είναι ο κλάδος της μεταλλουργίας που ασχολείται 
με την παραγωγή (εξαγωγή) μετάλλων ή χημικών ενώσεων μεταλλικών 
στοιχείων από μεταλλεύματα ή άλλες πρώτες ύλες .Προϋποθέτει την εξόρυξη 
του μετάλλου από το μεταλλείο εν συνεχεία  ακολουθεί εμπλουτισμός των 
μεταλλευμάτων  σε χρήσιμα συστατικά   και μετά από διάφορες διεργασίας 
λαμβάνεται το κατεργασμένο  μέταλλο ως τελικό προϊόν π.χ.  

Μέταλλο                           Μετάλλευμα                  Κύρια Χρήσιμα Ορυκτά 
                                                                                                 της  μεταλλευτικής- μεταλλουργικής   
                                                                                                                                      βιομηχανίας 

 

Αλουμίνιο                           Βωξίτης                              Alumina 

Σίδηρος                              Σιδηρομεταλλεύματα         Hematite , Magnetite 

                                
• Εξορυκτική βιομηχανία*: 

                                                                                                                                      
 
*Ορυχεία                                                                                                     *Βασική             *Τσιμεντο- 

*Μεταλλεία                                                                                                μεταλλουργία     βιομηχανία 
*Λατομία 
                                                    

 

Εξόρυξη         Εξόρυξη                    Εξόρυξη                     Εξόρυξη          *Μαγνησιακά προϊόντα 

Λιγνίτη        μη σιδηρούχων        αδρανών υλικών &     βιομηχανικών   *Αλουμίνα-Αλουμίνιο 
                     μεταλλευμάτων        μαρμάρων                   ορυκτών            *Σιδηρονικέλιο 
                     Π.χ 

                    *Αργίλιο (βωξίτης-αλουμίνα) 

                         * λευκόλιθος      *κασσίτερος 

                         * χαλκός             *μολυβδαίνιο              

                         * μόλυβδος         *βανάδιο 

                         * ψευδάργυρος  *χρυσός 

                         * νικέλιο             *ασήμι 

                         * κοβάλτιο         *λευκόχρυσος 

------------------------------------------------------------------------- 

*Πλην υδρογονανθράκων 

(ΙΟΒΕ: Η συμβολή της εξορυκτικής βιομηχανίας  στην Ελληνική οικονομία Μάρτιος 2016, συνεργασία  Σύνδεσμος 

Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων ) 
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                       Α). ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ : πηγές ενέργειας 
            (πετρέλαιο -υγρό καύσιμο, γαιάνθρακες- στερεό καύσιμο, φυσικό αέριο- αέριο καύσιμο) :   

Αποτελούν τις κύριες πηγές των ανθρωπογενών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα στην ατμόσφαιρα. 

1.Γαιάνθρακες( ή ορυκτοί άνθρακες)  :  
 Δημιουργούνται από τη μερική αποσύνθεση φυτικών λειψάνων, χερσαίας 
προέλευσης (φύλλων, σπόρων, βλαστών κλπ),  
                      1.1 Η τύρφη έχει προκύψει από μικρή ενανθράκωση ποωδών 
φυτών, ελωδών περιοχών.  
                    1.2.Οι ανθρακίτες περιέχουν 92-95% (C)  
                    1.3.Ο γραφίτης είναι σχεδόν καθαρός άνθρακας (C)   
                      1.4.Ο λιγνίτης περιέχει μέχρι και 30% (C). Καίγεται παράγοντας 

καπνό. 

                   Οι σπουδαιότερες λεκάνες γαιανθράκων στην Ελλάδα είναι στην : 
Πτολεμαΐδα  , Δράμα ,  Φλώρινα , Μεγαλόπολη. Η εξόρυξη του λιγνίτη 
χαρακτηρίζεται ως παραγωγική διαδικασία εντάσεως εργασίας και γι αυτό η 
από-λιγνητοποιηση της ηλεκτροπαραγωγής εκτός των άλλων, έχει επιπτώσεις 
και στην μείωση της απασχόλησης στις εν λόγω περιοχές. 
(Πηγή: Οικονομική Επιθεώρηση , Φεβρ./2022) 

           Μέχρι σήμερα, το 75%, περίπου, των ενεργειακών αναγκών της χώρας 

καλυπτόταν  από το  λιγνίτη. Η ΔΕΗ , πριν την απολιγνιτοποίηση ,  παρήγαγε  

συνολικά περίπου 63 εκ. τόνους λιγνίτη σε ετήσια βάση. Η εντυπωσιακή 

ανάπτυξη των Λιγνιτωρυχείων της ΔΕΗ επέτρεπε στη χώρα μας να κατέχει τη 

δεύτερη θέση στην παραγωγή λιγνίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την πέμπτη 

θέση στην Ευρώπη και την έκτη στον κόσμο .. Έχει χαμηλό κόστος εξόρυξης, 

σταθερή και άμεσα ελέγξιμη τιμή και παρέχει σταθερότητα και ασφάλεια στον 

ανεφοδιασμό καυσίμου. Η χρήση του για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

αποφέρει στην Ελλάδα τεράστια εξοικονόμηση συναλλάγματος (περίπου 1 δις 

δολάρια ετησίως)  (Πηγή : orykta.gr) 

            Με βάση το νέο λιγνιτικό σχέδιο της ΔΕΗ (λόγω Ουκρανίας κ.λ.π.) 

προβλέπεται αύξηση της χρήσης του λιγνίτη για λόγους «εθνικής ασφαλείας »  

ώστε να καλύπτει το 17-20% της παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας έναντι 

του 10% που κάλυπτε το 2021. Η παραγωγή  του λιγνίτη δεν μπορεί να 

αυξηθεί περισσότερο διότι με την απολιγνιτοποιηση πουλήθηκαν στο 

εξωτερικό τα βαριά μηχανήματα που χρησιμοποιούνταν στην εξόρυξη του και 

δεν μπορούν να αντικατασταθούν προς το παρόν .   ( Πηγή :axianews 9/4/2022) 

       Η ηλεκτροπαραγωγή με θερμική ενέργεια από λιγνίτη, λόγω της μικρής 
θερμικής ικανότητας του ορυκτού, προϋποθέτει τη διαθεσιμότητα μεγάλων 
ποσοτήτων λιγνίτη σε μικρές αποστάσεις από τις ηλεκτροπαραγωγικές 
μονάδες λόγω του αυξημένου μεταφορικού κόστους.(ΙΟΒΕ : Η  συμβολή της εξορυκτικής 

βιομηχανίας στην Ελληνική οικονομία ,Μάρτιος 2016)  

Πρέπει να σημειωθεί ότι  η Mytilineos (Protergia), τα Ελληνικά Πετρέλαια (El Pedison) 
και η ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ (Ήρων) ,δεν παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από λιγνίτη αλλά από 
φυσικό αέριο και από ΑΠΕ. 
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   2.Πετρέλαιο  (αργό πετρέλαιο) :  
 Είναι μείγμα υδρογονανθράκων και δημιουργείται από  την αποσύνθεση,  

κυρίως  του   φυτοπλαγκτόν, των θαλάσσιων λεκανών. Το πετρέλαιο του 

Πρίνου καλύπτει μόνο το 2% των αναγκών της ηλεκτροπαραγωγής. 

 Τα κοιτάσματα του Πρίνου  ευρίσκονται στην περιοχή της Καβάλας ,  τα 

διαχειρίζεται η Energean Oil & Gas και απασχολούνται περίπου 300 

εργαζόμενοι.  Η πάλαι ποτέ κερδοφόρος δραστηριότητα στον Πρίνο δείχνει να 

πνέει τα λοίσθια. Το 2020 η παραγωγή μειώθηκε   στα 1800 βαρέλια την 

ημέρα,  ενός πετρελαίου  κακής ποιότητος που  πωλείται σε τιμή κάτω από 

την τιμή του brent . 

Το 2021 μάλιστα η παραγωγή  εκτιμάται ακόμη χαμηλότερη, στα 1.500 

βαρέλια ημερησίως.  

Εξετάζεται από  την διοίκηση  η  προοπτική λειτουργίας στον Πρίνο ενός 

project για διακράτηση και αποθήκευση ρύπων. 
(energy press : 01 Μαΐου 2022) 

Σημείωση: 

          Σε ένα «βαρέλι» αναλογούν 159 λίτρα (42 αμερικανικά γαλόνια) πετρέλαιο. Μετά  από  

επεξεργασία  ένα «βαρέλι» πετρελαίου αποδίδει  περίπου 72 λίτρα (19 αμερικανικά γαλόνια) 

βενζίνης 

Το πετρέλαιο χωρίζεται στις εξής κατηγορίες ανάλογα με τη χώρα παραγωγής: 

1. Αργό πετρέλαιο Brent - εξάγεται από τη Βόρεια  Θάλασσα, είναι ελαφρύ μείγμα αργού 

πετρελαίου ,περιέχει περίπου 0.37%θείο. Χρησιμοποιείτε   ως  δείκτης αναφοράς για την 

τιμολόγηση των δύο τρίτων επί των συνολικών προμηθειών αργού πετρελαίου παγκοσμίως. 

2. Αργό πετρέλαιο OPEC Basket - προέρχεται από τις χώρες που ανήκουν στον Οργανισμό 

OPEC (Αλγερία, Ινδονησία, Ιράν, Ιράκ, Κουβέιτ, Kατάρ, Λιβύη, Νιγηρία, Σ Αραβία, Αραβικά 

Εμιράτα, Βενεζουέλα,( Εκουαδόρ ) , θεωρείται βαρύ ως πετρέλαιο. 

3. Αργό Dubai Crude - εξάγεται από το Ντουμπάι, έχει περιεκτικότητα σε θείο 2%, είναι πολύ 
χαμηλής ποιότητας. Είναι ένας τύπος πετρελαίου που εισάγεται περισσότερο από τις 
αναδυόμενες οικονομίες, ιδίως από την Κίνα. 
4. Αργό West Texas Intermediate (WTI) - πετρέλαιο ελαφρύτερο από το Brent , 
περιεκτικότητας σε θείο 0.24% ενώ η τιμή του βαρελιού ξεπερνά περίπου κατά $1 του Brent 
και κατά $2 του ΟPEC Basket. H διαδικασία διύλισης WTI   πραγματοποιείται   στις Ηνωμένες   
Πολιτείες, καθώς όλα τα κέντρα εξόρυξης βρίσκονται κοντά στις ακτές του Κόλπου του 
Μεξικού. 
Σημείωση: 
Οι εισαγωγή πετρελαίου στην ΕΕ από την Ρωσία ανέρχεται στο 27% και του γαιάνθρακα στο 
46% 

                                          2.1.Το υγραέριο: (LPG= Liquefied Petroleum  Gas ) 

- Είναι υποπροϊόν του πετρελαίου και παράγεται κατά την διύλιση του              

- Αποτελείται κυρίως από προπάνιο και βουτάνιο 

- Το υγραέριο είναι βαρύτερο του αέρα έως 2,1 φορές και συγκεντρώνεται σε 

κοιλότητες στο έδαφος γι αυτό και είναι λιγότερο ασφαλές από το φυσικό 

αέριο 

 -Κατάλληλο  για κινητήρες συμπίεσης έως 105  οκτάνια δηλαδή είναι πιο 

φτωχό σαν καύσιμο 
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3.Φυσικό αέριο ( CNG= Compressed Natural Gas)  η  Πεπιεσμένο Φυσικό Αέριο ( ΠΦΑ )   
 
Είναι μείγμα υδρογονανθράκων και δημιουργείται  από την αποσύνθεση,  
κυρίως  του   φυτοπλαγκτόν, των θαλάσσιων λεκανών 
 -Υπάρχει απ ευθείας στη φύση και εξάγεται αυτούσιο με γεωτρήσεις από τα 
κοιτάσματα  του.  
-  Αποτελείται κυρίως από μεθάνιο και ενώσεις υδρογόνου   
 - Έχει την χαμηλότερη περιεκτικότητα σε άνθρακα στη φύση ( παράγει 
περίπου 50% λιγότερες εκπομπές CO2 από το λιγνίτη κατά την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας). 
 - Είναι ελαφρότερο του αέρα κατά 0,6 φορές και γι αυτό διαφεύγει προς  την 

ατμόσφαιρα  και  ως εκ τούτου είναι περισσότερο ασφαλές από το υγραέριο. 

 - Ένα κιλό φυσικού αερίου ισοδυναμεί με 2 λίτρα υγραερίου (LPG) 

 - Είναι  κατάλληλο  για κινητήρες συμπίεσης 120-130 οκτάνια. 

 - Θεωρείται «πράσινο καύσιμο» για περιορισμένο χρονικό ορίζοντα και εφ 

όσον αντικαθιστά περισσότερο ρυπογόνα καύσιμα. Λόγω του χαρακτηρισμού 

αυτού ,προφανώς θα δικαιούται  να συμμετέχει σε  επιδοτήσεις που αφορούν 

την «πράσινη ανάπτυξη». 
Παρατήρηση:  

Σύμφωνα με τις πρόσφατες συζητήσεις στην  Ευρωπαϊκή Επιτροπή , και η «πυρηνική ενέργεια « μπορεί 

να χαρακτηριστεί ως «πράσινη ενέργεια» με την προϋπόθεση να υπάρξει ασφαλής διαχείριση των 

αποβλήτων της. Οι πράσινοι της Γερμανίας αντέδρασαν εντόνως σε αυτές τις σκέψεις , αλλά οι επικριτές 

τους αντέταξαν το ότι πυρηνική ενέργεια δεν παράγει καθόλου διοξείδιο του άνθρακα και παρέχει σταθερή 

παραγωγή φορτίου , σε αντίθεση με την διακοπτόμενη παροχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.  

Έχει δημιουργηθεί μια νέα γενιά από μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες (SMRs) που μπορούν να 

συνδυάζονται πολλαπλοί αντιδραστήρες σε μια μονάδα, ανάλογα με τις ανάγκες. Είναι φθηνότεροι, 

ταχύτεροι και λιγότερο επικίνδυνοι Σχεδιάζονται για να παράγουν ρεύμα λιγότερο από 300MW , δηλαδή 

στο 1/5 περίπου του κανονικού αντιδραστήρα . 

(πηγή :Οικονομική Επιθεώρηση τεύχη , Φεβρουάριος,  Μαίος/2022) 

             Επειδή το φυσικό αέριο θεωρείτε ενδιάμεσο καύσιμο για την μετάβαση 

στις ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας)  ,όταν θα κατασκευασθούν οι αγωγοί 

μεταφοράς του  ,το φυσικό αέριο  πιθανόν να έχει  ίσως σταματήσει να 

χρησιμοποιείται λόγω του ότι το βάρος  της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

θα το επωμιστούν  τότε εξ ολοκλήρου οι ΑΠΕ. Επειδή όμως οι προβλέψεις είναι 

ότι η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια θα αυξάνεται , θα απαιτηθούν τεράστιες 

κατασκευαστικές παρεμβάσεις για εγκατάσταση ανεμογεννητριών και 

φωτοβολταικών μονάδων, οπότε το φυσικό αέριο ,ως ενδιάμεσο καύσιμο θα 

χρησιμοποιηθεί για πολλά έτη . 

 

Σημείωση: 

Φυσικό αέριο μπορεί να εξορυχτεί  από σχιστολιθικά πετρώματα με την μέθοδο  της υδραυλικής 
ρωγμάτωσης  ( fracking) κατά την οποία διοχετεύονται πολύ μεγάλες ποσότητες νερού  με ισχυρή 
πίεση αναμεμιγμένου με άμμο και ισχυρές χημικές ουσίες ώστε να δημιουργήσει μικροσκοπικές 
ρωγμές σε όλη την έκταση των σχιστολιθικών πετρωμάτων που περιβάλλουν τους υδρογονάνθρακες, 
αναγκάζοντάς τους να εισέλθουν στα πηγάδια από όπου και αντλούνται στην επιφάνεια. 
Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται σε μεγάλη έκταση τα τελευταία χρόνια στις ΗΠΑ, αποφέροντας το 
30% της συνολικής ποσότητας φυσικού αερίου που εξορύσσεται στη χώρα αυτή. Η μέθοδος αυτή 
χρησιμοποιείται  επίσης στον Καναδά , στην Πολωνία και στην Τουρκία.  
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Το παραγόμενο αέριο είναι φθηνότερο αλλά η τεχνική αυτή ενέχει   κινδύνους  για αύξηση  της 

σεισμικής δραστηριότητας,  μόλυνσης  τον υδροφόρο ορίζοντα με επικίνδυνα τοξικά, ενώ οδηγεί στην 

αποψίλωση των δασών. Πολλές χώρες, όπως η Γαλλία και η Ελλάδα δεν ενθαρρύνουν την εξόρυξη 

σχιστολιθικού φυσικού αερίου και έχουν απαγορεύσει την χρήση της υδραυλικής ρωγμάτωσης ( 

fracking)  

 Πηγή :  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 07-10-2013   , Ελληνικός Ορυκτός Πλούτος.net  22 /11/ 2015  

          3.1.Το Υγροποιημένο Φυσικό αέριο (LNG=Liquefied Natural Gas) 

        Είναι φυσικό αέριο που ψύχεται στους -162 οC υπό κανονική πίεση 

προκειμένου να υγροποιηθεί  για να μεταφέρεται εύκολα. 

 Η υγροποίηση γίνεται σε σχετικά  μικρή  απόσταση από το σημείο 

παραγωγής, είναι άοσμο, μη τοξικό, μη διαβρωτικό και λιγότερο πυκνό από το 

νερό. 

         Το  LNG  επειδή καταλαμβάνει λιγότερο όγκο από το συμπιεσμένο αέριο 

( CNG)   , βρίσκεται σε μεγάλη πυκνότητα  και συνεπώς στον ίδιο χώρο 

μπορεί να αποθηκευτεί  σε μεγαλύτερη ποσότητα  από το συμπιεσμένο αέριο. 

          Το LNG  άλλαξε τον τρόπο μεταφοράς του φυσικού αερίου που γίνεται 

μέχρι σήμερα  με χερσαίους η υποθαλάσσιους αγωγούς . Τώρα με την 

υγροποιημένη μορφή  του μεταφέρεται με πλοία  (υγραεριοφόρα) σε όποιο  

λιμάνι έχει τις κατάλληλες υποδομές, προσφέρει  ελευθερία  επιλογών και 

κινήσεων και δεν δημιουργούνται  οι εξαρτήσεις και οι δεσμεύσεις  όπως όταν 

η μεταφορά γίνεται με τους αγωγούς.  

        . Με την άφιξη των δεξαμενοπλοίων αυτών σε ένα σταθμό 
επαναεριοποίησης,  το υγρό περνά στην αέρια κατάσταση (φυσικό αέριο). Κατ 
αυτό τον τρόπο ο όγκος του LNG πολλαπλασιάζεται κατά 600 φορές και 

αποθηκεύεται η μεταφέρεται με τη μορφή φυσικού αερίου (αγωγοί φυσικού 
αερίου).  Συνεπώς το φυσικό αέριο ανταγωνίζεται το πετρέλαιο όχι μόνο ως 
προς το μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα που έχει ,αλλά και ως προς  την 
μεγάλη μείωση του όγκου του κατά την θαλάσσια μεταφορά. Για τους λόγους 
αυτούς αρχίζει  να αυξάνει  την συμμετοχή του  στην κάλυψη των ενεργειακών 
αναγκών της Ευρώπης,  ιδιαίτερα από μη Ρώσους προμηθευτές 
(FOREIGN AFFAIRS, τεύχος 74/2022, ) 

       Εφ όσον  το LNG χρησιμοποιείται ως πρώτη υλη για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας , η μεταφορά του με Ελληνικά πλοία θα πρέπει να 
φορολογείτε ως πρώτη υλη και όχι ως παροχή υπηρεσιών.  

       Οι Έλληνες πλοιοκτήτες κατάλαβαν πολύ νωρίτερα από τους 
ανταγωνιστές τους από άλλες χώρες, την αυξανόμενη σημασία του LNG στην 
αγορά φυσικού αερίου. Από τα 640 δεξαμενόπλοια LNG που πλέουν αυτή τη 
στιγμή στις θάλασσες του κόσμου, τα 135 (21%) ανήκουν σε Έλληνες 
πλοιοκτήτες.  

    Αυτομάτως τα κράτη -προμηθευτές LNG (ΗΠΑ, Αίγυπτος ,Αλγερία, Κατάρ) , 
όσοι ελέγχουν στόλους  πλοίων μεταφοράς LNG και όσοι διαθέτουν 
τερματικούς σταθμούς επαναεροποιησης , αναβαθμίζονται 
γεωπολιτικά.(Εστία 5/3/2022) 
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Β). ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ  
                    ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ 

*Λιγνιτικα εργοστάσια (2) για παραγωγή ενέργειας 

*Διυλιστήρια (4) 

*Τερματικός σταθμός LNG, στην Ρεβυθούσα 

*Πλωτές   Μονάδες Αποθήκευσης (FSU) υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (3) , 

στην Ρεβυθούσα  

*Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου ( ΑΣΦΑ- FSRU), στην 

Αλεξανδρούπολη , υπό κατασκευή   

*Αγωγοί φυσικού αερίου : ΠΟΣΕΙΔΩΝ , IGB (Ελλάδας-Βουλγαρίας), East Med  

*Υποθαλάσσια αποθήκη φυσικού αερίου Νότια της Καβάλας  

 *Εξερευνητικές γεωτρήσεις στο Κατάκολο ( περίπου 18 εκατ . βαρέλια) και 

στην Επανομή 23 εκατ .κυβικά πόδια . 

*Γεωτρήσεις  στα Ιωάννινα  (Enterprise oil)  και Αιτωλοακαρνανία (Triniton 

LtD) 
 Πηγή : Ομιλία του Αριστοφάνη Στεφάτου, Διευθύνοντα Συμβούλου της Ελληνικής 
             Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων Α.Ε.  17 Μαΐ 2021 
 
Παρατήρηση :  
Ο αγωγός East Med, έχει σταματήσει  προς το παρόν 
Η υποθαλάσσια αποθήκη Νότια της Καβάλα δεν ξεκίνησε ακόμη 
 

Ρεβυθούσα ( κόλπος Μεγάρων) : υπάρχει η κύρια υποδομή εισαγωγής φυσικού αερίου για  
 φορτία LNG , δηλαδή  υπάρχει ο μοναδικός τερματικός σταθμός επαν- αεριοποίησης του Υγροποιημένου 
Φυσικού Αερίου-LNG στην Ελλάδα.  Επίσης υπάρχουν, στην ιδία περιοχή,  και τρεις Πλωτές   Μονάδες 
Αποθήκευσης (FSU) υγροποιημένου Φυσικού Αερίου που έχουν δυνατότητα αποθήκευσης 225.000m3. 
Τα φορτία LNG που κατέφθασαν στην Ρεβυθούσα  κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022 κάλυψαν το 43,23% 
των εισαγωγών .  
(axia news 22/4/2022) 
Η χωρητικότητα των πλωτών αυτών μονάδων αποθήκευσης θα αυξηθεί κατά 70% με την πρόσφατη 
έγκριση  ενοικίασης για 12 μήνες από την ναυτιλιακή εταιρία GasLog  του Π. Λιβάνου , πλοίου 
μεταφοράς LNG που θα λειτουργήσει ως πλωτή δεξαμενή FSU  . Με αυτό τον τρόπο θα δοθεί η 
δυνατότητα να ξεφορτώνουν δύο πλοία LNG την ημέρα 
 ( De-Facto 04/5/2022 , ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 11/05/2022)    
  
Αλεξανδρούπολη :πρόκειται να εγκατασταθεί από την Gastrade A.E. (Κοπελούζος , 
 GasLog κατά 20% και άλλοι μέτοχοι) Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου ( ΑΣΦΑ- FSRU)   
αποτελούμενο από  Πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαν- αεριοποίησης LNG,  προκειμένου  να   
αυξηθεί η ικανότητα υποδοχής φορτίων  υγροποιημένου αερίου στον Ελληνικό χώρο. Το έργο αυτό θα 
ενδυναμώσει τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου .και η Αλεξανδρούπολη  θα 
καταστεί ενεργειακή πύλη για ολόκληρη την περιοχή της Ν.Α Ευρώπης,.  
Η Πλωτή Μονάδα Αποθήκευσης και Αεριοποίησης (FSRU), χωρητικότητας 153.500 κ.μ. LNG, θα 
συνδεθεί με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου της Ελλάδας με αγωγό μήκους 28 χλμ., 
μέσω του οποίου το αεριοποιημένο LNG θα προωθείται στις αγορές της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, της 
ευρύτερης περιφέρειας (Ρουμανία, Σερβία, κ.α.). (axianews 12-13/3/2022) 
Ο τερματικός σταθμός της Αλεξανδρούπολης αποσκοπεί στη δημιουργία μίας νέας πύλης εισαγωγής 
φυσικού αερίου στην χώρα μας, δυναμικότητας παροχής έως 700.000 κυβικών μέτρων ανά ώρα ή 6,1 
δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου σε ετήσια βάση. Ενδεικτικό στη χώρα μας η 
κατανάλωση είναι έξι δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, στη Βουλγαρία 3,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα και 
στη Ρουμανία έντεκα εκατομμύρια κυβικά μέτρα. ( De-Facto 03/5/2022) 
   Έχει ενταχθεί στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία 2014-2020» με το ποσό της δημόσιας δαπάνης να ανέρχεται στα 166,7 εκατ. ευρώ.  
( energypress 03 05 2022, ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 11/05/2022)    
  
 
 
 
 
Αγωγοί φυσικού αερίου :    
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> Ο  αγωγός  φυσικού αερίου ΠΟΣΕΙΔΩΝ : Το χερσαίο τμήμα  του έχει μήκους  760 

χιλ. και  ξεκινά από τους Κήπους (ελληνοτουρκικά σύνορα) -→ Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Ηπείρου και καταλήγει στις ακτές 
της Θεσπρωτίας.( Φλωροβούνι)   Το υποθαλάσσιο τμήμα του , με μήκος περίπου 210 χλμ. ,  συνδέει 
τις Θεσπρωτικές ακτές με το Οτράντο της Ιταλίας  

>Ο  αγωγός  φυσικού αερίου IGB : Ελλάδας-Βουλγαρίας έχει μήκος 182 χιλιμ. 
>  Ο αγωγός φυσικού αερίου Eastern Mediterranean (East Med) : έχει μήκος  

1.900 χιλιμ. για υποθαλάσσια μεταφορά Φυσικού Αερίου από Ανατολική Μεσόγειο  και ακολουθεί την 
διαδρομή--→ Κύπρος-→ ακτές Κρήτης -→ Πελοπόννησος --→ Δυτική Ελλάδα --→ ακτές Θεσπρωτίας 
(Φλωροβούνι) και μέσω του αγωγού ΠΟΣΕΙΔΩΝ →         Ιταλία (Οτράντο). Το έργο έχει παγώσει. 

Η πιθανή μελλοντική τροφοδοσία από τον αγωγό  υπολογίζεται στα 10 -12 bcm                                                                                              
              Λειτουργώντας μαζί οι αγωγοί ΠΟΣΕΙΔΩΝ και Eas tMed θα αποτελέσουν ένα ολοκληρωμένο 
σύστημα διασυνδέσεων που θα ενισχύσει τον νότιο διάδρομο φυσικού αερίου και την ασφάλεια 
εφοδιασμού της Ευρώπης. 

 

Γ).ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ  : 

Ευρωπαϊκή Ένωση :  

* Για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της ΕΕ απαιτούνται 550 δις. 

 εκατ.  κυβικά μέτρα (bcm- billion cubic meters) φυσικού αερίου. 
Το 50% αυτού διέρχεται από το Σοβιετικής κατασκευής Ουκρανικό  δίκτυο 
μεταφοράς. 

*Συνολικό δυναμικό αερίου που φτάνει στην ΕΕ με αγωγούς  

τροφοδοσίας  χερσαίους και θαλάσσιους, ανέρχεται σε 360 δις. εκατ. κυβικά 
μέτρα (bcm) [ 1bcm φυσικού αερίου είναι ένας κύβος φυσικού αερίου  με 
πλευρά 1 χιλιόμετρο] 

*Η διαφορά των 190 bcm., καλύπτεται από τις θαλάσσιες μεταφορές 

 υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG -ΥΦΑ)  , όπως συμβαίνει με τα τάνκερ 
μεταφοράς πετρελαίου . Δηλαδή επέρχεται μια κυριαρχία του Υγροποιημένου 
Φυσικού Αερίου και της δια θαλάσσης μεταφοράς του. 

*Βασικές αρτηρίες μέσω των οποίων προμηθεύεται φυσικό αέριο η ΕΕ: 
- από την περιοχή της Βόρειας θάλασσας 
-από την Β. Αφρική και  
-από την Ρωσία 
Η ΕΕ για να παρακάμψει την Ρωσία, έχει σκεφθεί να μεταφέρει φυσικό αέριο 
από την  Κεντρική Ασία και την Μέση Ανατολή και τη δημιουργία διαδρόμου 
μεταφοράς από την Κασπία στην ΕΕ.Ο σχεδιασμός αυτός ευνοεί την Τουρκία 
και αναβαθμίζει τον ρόλο της. 
 
Ελλάδα : 
Το φυσικό αέριο στην Ελλάδα  το έτος 2020 προήρθε κατά : 

*54 % από αγωγούς φυσικού αερίου (από  Αζερμπαϊτζάν και Ρωσία , μέσω 

Τουρκίας) 

*46% από εισαγωγή  φορτίων LNG ( από ΗΠΑ , Αίγυπτο, Αλγερία ,Κατάρ, 

Νορβηγία και Ρωσία) 

Η Ενεργειακή εξάρτηση της Ελλάδος(έτος 2019)  εγγίζει το  71%, 

(μ.ο. στην ΕΕ 58%) και προέρχεται από εισαγωγές :  

      - πετρελαίου,  κατά                                  20% 

      - φυσικού αέριου,  κατά                           48%    
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      - ηλεκτρικής ενέργειας, κατά                          3% 

 Η Υπόλοιπη ενεργειακή κατανάλωση  είναι                      29% και προέρχεται 

από : 

        - την καύση εγχώριου λιγνίτη για ηλεκτροπαραγωγή 

        - τα υδροηλεκτρικά έργα  

        - τις ΑΠΕ  

        - την μικρή πετρελαιοπαραγωγή του Πρίνου (2% περίπου) 

Δοθέντος ότι έχει εξαγγελθεί  πλήρης απόλιγνητοποίηση το 2028 , η 

ενεργειακή μας εξάρτηση θα εκτιναχτεί πάνω από 80%. 

     Ως εκ τούτου επιβάλλεται να γίνει εγχώρια παραγωγή φυσικού αερίου από 

τα κοιτάσματα  που ευρίσκονται στο Ιόνιο και  στα νότια της Κρήτης για να 

μειωθεί  η ενεργειακή μας εξάρτηση  που δημιουργήθηκε λόγω της  

εσπευσμένης  απολιγνητοποιησης . Με την  εγχώρια παραγωγή φυσικού 

αερίου   θα επιτύχουμε θετικό ισοζύγιο τρεχουσών  συναλλαγών και  θα 

οδηγήσουμε την πατρίδα μας στη οικονομική ανάπτυξη.  

(FOREIGN AFFAIRS, τεύχη 70/2021, 74/2022) 

 

Δ).ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (=φορέας ενέργειας) ΑΠΟ ΟΡΥΚΤΑ 

ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΠΕ (=πηγές ενέργειας) 

      Ι.  Σχηματική απεικόνιση διαδικασίας:  

 1. Καύσιμα (ορυκτά, βιομάζα *)--→ καυστήρας --→ θέρμανση ατμολέβητα --→ ατμός -      

→  κίνηση στροβίλου + μαγνήτη   (=ηλεκτρογεννήτρια)--→ ηλεκτρικό  ρεύμα →δίκτυο ΔΕΗ 

                                                    

 

  2.  Άνεμος   -       -→       Ανεμογεννήτρια --→ ηλεκτρικό ρεύμα →δίκτυο ΔΕΗ 

  3. Ηλιακό φως --→   Φωτοβολταϊκο κύτταρο  ( από ημιαγώγιμα υλικά,  το πυρίτιο  

 είναι το συνηθέστερο* *)   --→ διέγερση (απελευθέρωση ) ηλεκτρόνιων από την επιφάνεια  

του αγωγού → κινούνται σχετικά ελεύθερα μέσα στον ημιαγωγό-→   τα ελεύθερα 

ηλεκτρόνια κινούνται προς συγκεκριμένη κατεύθυνση (ροή ηλεκτρονίων)  ---→ 

παραγωγή  ηλεκτρικού ρεύματος συνεχούς τάσης --→ μετατροπή  στην έξοδο σε 

εναλλασσόμενη τάση. →δίκτυο ΔΕΗ 

 
*Η ενέργεια της βιομάζας δημιουργείται με τη μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε χημική 
μέσω της φωτοσύνθεσης και αποταμιεύεται στις οργανικές δομές των ιστών των ζώντων 
οργανισμών. 
** Για να αυξηθεί η ροή των ελεύθερων ηλεκτρονίων, προστίθενται στο καθαρό 
κρυσταλλικό πυρίτιο προσμίξεις, όπως ο φώσφορος και το βόριο. 
 
Σύγκριση Φωτοβολταικών και της Φωτοσύνθεσης των φυτών 
       Η Φωτοσύνθεση των φυτών είναι ο  μοναδικός γήινος μηχανισμός δέσμευσης της 
ηλιακής ενέργειας που εξασφαλίζει την ύπαρξη ζωής στον πλανήτη. Με την  ηλιακή 
ακτινοβολία μεταφέρετε η ηλιακή ενέργεια (εξωγήινος ενεργειακός παράγων), και   μέσω  
της φωτοσύνθεσης, (η  χλωροφύλλη των φυτών απορροφά τα φωτόνια  , κβάντα φωτός, 
που μεταφέρονται με την  ηλιακή ακτινοβολία  και διεγείρεται) ------→ χημική ενέργεια  :  
παραγωγή  ΑΤΡ και φωτόλυση νερού ( απομάκρυνση  ηλεκτρονίων και δέσμευση  Η + από 
το NADP σε NADPH και παραγωγή οξυγόνου, ως παραπροϊόν στην ατμόσφαιρα  -→ τα 
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φύλλα των φυτών μέσω των στοματίων τους  δεσμεύουν  από την ατμόσφαιρα, το  
ανόργανο  C από το CO2   και το  μετατρέπουν σε οργανική υλη (υδατάνθρακες) με την 
βοήθεια της χημικής ενέργειας (που  είναι συνέπεια της μετατροπής της ηλιακής ενέργειας) 
→ βιολογικές διαδικασίες του φυτού (αύξηση, ανάπτυξη , αναπνοή ,κίνηση κ.λ.π) 
Και στις δύο περιπτώσεις έχουμε  διέγερση λόγω της ηλιακής ενέργειας (του ημιαγωγού η 
της χλωροφύλλης) και παραγωγή   ηλεκτρόνιων  που στην περίπτωση των φωτοβολταιοκών 
η ροή τους δημιουργεί  ηλεκτρικό ρεύμα ενώ  στην περίπτωση των φυτών η ενέργεια των 
διεγερμένων ηλεκτρονίων μετατρέπεται σε  χημική ενέργεια που προωθεί αναβολικές 
διεργασίες του φυτού. 
(Πηγή : Φυσιολογία των φυτών ,από το μόριο στο περιβάλλον. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης-2003)                     

Επισημάνσεις: 
(1)      Ένα  στοιχείο που πρέπει να επισημανθεί είναι το ότι οι ΑΠΕ προάγουν 
 την Εθνική ανεξαρτησία της Χώρας ,αλλά  θεωρούνται μεταβλητές ενεργειακές πηγές γιατί η 
παραγωγική τους  ροή δεν είναι συνεχής λόγω των μεταβολών των  μετεωρολογικών 
μεταβλητών (ηλιακή ακτινοβολία ,άνεμοι) και  παρουσιάζεται συχνά αστάθεια της ισχύος τους. 
   Για να επικρατήσουν  , οι ΑΠΕ  ως οι μοναδικές πηγές καθαρής ενέργειας , θα πρέπει να 
δημιουργηθούν συστήματα ενεργειακής αποθήκευσης , τα οποία  προς το παρόν δεν έχουν 
κατασκευαστεί . 
(ΕΣΤΙΑ 27/3/2022 Κ.Ν. Σταμπολής ,    FOREIGN AFFAIRS ,τεύχος 74/2022) 
 

   (2)     Πρόσφατα από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας χορηγήθηκαν άδειες για την ανάπτυξη 
έργων αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρίες. Συγκεκριμένα πρόκειται για 8 συνολικά έργα 
που εκτείνονται σε ολόκληρη την Ελλάδα( 2 αφορούν  Θήβα και Λειβαδιά και οι υπόλοιπες 6 
άδειες  αφορούν έργα στον Δήμο Χαλκηδόνος στην Θεσσαλονίκη)   
(energy press : 29/04/ 2022) 

 

ΙΙ. Κόστη  κατά τη μετάβαση στις τεχνολογίες  ΑΠΕ για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας : 
  (1)   Εκτιμώμενο μέσο κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τις ΑΠΕ ( €/ KW ) 
  (2)   Συνολικά οφέλη για το ΑΕΠ και την απασχόληση κατά την περίοδο 2020-2030 (σε εκατ./€,  και  
σε θέσεις εργασίας) 

 Εκτιμώμενο μέσο κόστος 
Παραγωγής Ηλεκτρικής 
ενέργειας 
            

                  ( €/ KW ) 
 

  Συνολικά οφέλη  
 

  ΑΕΠ 

(εκατ. €) 

απασχόληση 
(θέσεις εργασίας) 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΠΕ 2020 2025     2030 2020-2030 2020-2030 
 

Αιολική ενέργεια  
 
1.161 

  
    
997 

    
       860 

 
1.323 

 
30.776 

 
Ηλιακή ενέργεια  
(φωτοβολταικά) 

 
 
1.556 

 
 
1.428 

 
 
   1.257 

 
 

3.742 

 
 

83.979 

 
Γεωθερμική ενέργεια  
(παρατ.3) 

 
4.400 
 

 
4.400 

 
   3.400 

 
267 

 
6.056 

 
Υδροηλεκτρική 
ενέργεια (παρατ.3) 

 
1.900 

 
1.900 

 
   1.900 

 
927 

 
18.982 

  
3.850 

 
3.850 

 
   3.850 

 
571 

 
14.667 
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(πηγή, Οικονομική Επιθεώρηση Φεβρ.2022:(Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής  Οικονομίας ΕΜΠ και 
Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ) 

Διευκρινήσεις: 

      Με τον όρο γεωθερμική ενέργεια εννοούμε το τμήμα της γήινης θερμότητας 

που βρίσκεται αποθηκευμένο με τη μορφή θερμού νερού, ατμού ή πετρωμάτων σε ευνοϊκές 

γεωλογικές συνθήκες και περιορίζεται στα πρώτα τρία περίπου χιλιόμετρα από την επιφάνεια της 

γης και μπορούμε να το εκμεταλλευθούμε. 

Στη γεωθερμική ενέργεια συμπεριλαμβάνεται και η αξιοποίηση της θερμότητας που υπάρχει κοντά 

στην επιφάνεια του εδάφους (όπου η θερμοκρασία του παραμένει σταθερή μεταξύ 10 και 20°C) με 

τη βοήθεια γεωθερμικών αντλιών θερμότητας  

Οι περισσότερο καθιερωμένες εφαρμογές της  είναι  σε ιαματικά λουτρά,   θέρμανση χώρων, 

αγροτικές χρήσεις ( θερμοκήπια, θέρμανση εδάφους  ,ξήρανση αγροτικών προϊόντων , 

ιχθυοκαλλιέργειες) , βιομηχανικές χρήσεις ( αφαλάτωση νερού, βιομηχανία χάρτου, ξήρανση 

ξυλείας) και   παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος. 

          Η Υδροηλεκτρική Ενέργεια είναι η ενέργεια η οποία στηρίζεται στην εκμετάλλευση της 

μηχανικής ενέργειας του νερού των ποταμών αξιοποιώντας την παροχή και την υψομετρική διαφορά 

μιας υδατόπτωσης και της μετατροπής της σε ηλεκτρική ενέργεια με τη βοήθεια στροβίλων και 

ηλεκτρογεννητριών. 

           Η Βιομάζα είναι τα υπολείμματα φυτικής προέλευσης που παραμένουν στο χωράφι  η στο 
δάσος μετά την απόληψη του κυρίου προϊόντος (καλαμιά σιτηρών , στελέχη βαμβακιού ,κλαριά 
δασικών φυτών μετά την λήψη ξυλείας),  τα  υπολείμματα εργοστασίων που επεξεργάζονται 
γεωργικά και δασικά προϊόντα (ελαιοπυρήνες ,πριονίδια κ.λ.π.) και τα αστικά απορρίμματα 
 Η βιομάζα είναι ένας  φυσικός συσσωρευτής ηλιακής ενέργειας η όποια μέσω του μηχανισμού της 
φωτοσύνθεσης μετατρέπεται σε χημική ενέργεια που  χρησιμοποιείται για την παραγωγή της 
οργανικής ύλης των φυτών . Η βιομάζα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρώτη υλη για παραγωγή 
στερεών καυσίμων, αερίων και υγρών καυσίμων  (βιοαιθανόλη, βιοντηζελ ,μετά από  την 
επεξεργασία των ενεργειακών καλλιεργειών π.χ. αραβόσιτος, ζαχαρότευτλα, ηλίανθος, ελαιοκράμβη)  

 
ηλιακή ενέργεια (φωτόνια) + νερό+ διοξείδιο του άνθρακα+ ανόργανα στοιχεία ---→ Βιομάζα + οξυγόνο 

 

Ε).ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΥΚΤΟ ΠΛΟΥΤΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ: 

(1) Βαβελίδης Μιχάλης,  Καθηγητής  του Τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ  
(Ημερίδα που διοργανώθηκε την Τρίτη 25 Απριλίου  2017 από το Τμήμα Γεωλογίας του ΑΠΘ ,με θέμα : 

«Αναζήτηση και εκμετάλλευση ορυκτών πρώτων υλών από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα» 

          
 Ο καθηγητής έκανε την διαπίστωση πως ένα από τα μεγαλύτερα, στον 
ευρωπαϊκό χώρο, κοιτάσματα χρυσού και άλλων ορυκτών υλών 
βρίσκεται στη ΒΑ Χαλκιδική όπου υπολογίζεται ότι υπάρχουν «θαμμένοι», 
περίπου 160 τόνοι χρυσό, 2.000 τόνοι άργυρο, σχεδόν 1,5 εκατομμύριο 
τόνοι μόλυβδος και ψευδάργυρος και πάνω από 1 εκατομμύριο τόνοι 
χαλκός 

Βιομάζα-Βιοενέργεια 
(παρατ.3) 

 

Σύνολο ΑΠΕ 
 

6.827 
 

154.461 
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«Στο Στρατώνι, τις Σκουριές και την Ολυμπιάδα, βρίσκονται από τα 
μεγαλύτερα κοιτάσματα στον ευρωπαϊκό χώρο. Βέβαια, η εξόρυξη γενικότερα 
είναι εξαιρετικά δαπανηρή διαδικασία– υπολογίζεται ότι από τον εντοπισμό 
μέχρι την εξόρυξη ενός κοιτάσματος, στοιχίζει 400 εκατομμύρια δολάρια– 
και θα πρέπει οπωσδήποτε να δοθεί μεγάλη προσοχή στην προστασία του 
περιβάλλοντος, με την τήρηση της νομοθεσίας» αναφέρει χαρακτηριστικά ο 
καθηγητής, προσθέτοντας πως ο χρυσός της Χαλκιδικής χρησιμοποιήθηκε 
από την προϊστορική εποχή, ενώ από την περιοχή προέρχονται ο χρυσός 
και ο άργυρος που βρίσκονται στην φαρέτρα του Φιλίππου του Β’ και στην 
ασπίδα του. 
 

(2) Φιλιππίδης Ανέστης Καθηγητής του Τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ 
και σύμβουλος Οικονομικής Γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο Uppsala Σουηδίας 
 

        Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό  «Πρακτορείο 104,9FM» τόνισε 
πως η ακαθάριστη αξία του ελληνικού ορυκτού πλούτου, εκτιμάται σε… 
2,4 τρισεκατομμύρια ευρώ! 
«Από το σύνολο του ορυκτού πλούτου, εμείς δυστυχώς εκμεταλλευόμαστε 
μόλις το 0,15%. Έχουμε γύρω στα 24 πολύ σημαντικά βιομηχανικά 
ορυκτά που είναι καταπληκτικός αριθμός αν σκεφτούμε την έκταση της 
Ελλάδας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ.Φιλιππίδης, τονίζοντας την ανάγκη να 
δοθεί σημασία στον ορυκτό πλούτο, «διότι πέρα από το οικονομικό σκέλος, 
είναι και μια πολιτική, γεωπολιτική δύναμη». 
 

(3)Τσιραμπίδης Α. & Φιλιππίδης Α. (2013). Ορυκτοί Πόροι Ελλάδος: 

(Τομέας Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης ) 

            Η ποσοστιαία συμμετοχή του κλάδου των αδρανών υλικών στην 
εξορυκτική δραστηριότητα είναι περίπου 40%. Τα τελευταία χρόνια έχουν 
εντοπιστεί διάφορα πετρώματα κατάλληλα για την παραγωγή σκληρών 
αδρανών υψηλής ποιότητας για αντιολισθηρά οδοστρώματα. Η ετήσια 
παραγωγή σκληρών αδρανών είναι περιορισμένη, αν και η ζήτησή τους είναι 
μεγάλη 

(4) Φώσκολος Αντώνιος : Ομότιμος Καθηγητής  Τµήµατος  Μηχανικών 
Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείου Κρήτης , Χανιά  &  Οµότιµος Επιστημονικός 
Ερευνητής της Καναδικής Κυβέρνησης  

 «Ο πλούτος της Ελλάδας είναι εφάμιλλος της Σαουδικής Αραβίας θα έχουμε 
τη δυνατότητα να διαθέσουμε 200-300 δις για τον ελληνικό στρατό αν 
εκμεταλλευτούμε τους υδρογονάνθρακες. Εκτιμώ ότι τα εκμεταλλεύσιμα 
αποθέματα κυμαίνονται   γύρω στα 28 τρις κυβικά μέτρα φυσικού αερίου και 
γύρω στα 60 με 70 δις βαρέλια αργό πετρέλαιο. Πιστεύω ακράδαντα ότι η 
Ελλάδα θα αποκτήσει την πραγματική της εθνική ανεξαρτησία όταν 
αξιοποιήσει τον ορυκτό της πλούτο και αποκομίσει τα έσοδα που θα 
ανέρχονται σε τρισεκατομμύρια ευρώ σε διάστημα 100 ετών. 
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(5) Τερέζα Φωκιανού, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της FLOW 
Energy Α.Ε και Πρόεδρος της Επιτροπής Υδρογονανθράκων του ΙΕΝΕ,  
εξηγεί με στοιχεία στον 98.4 
Στην Ελλάδα , εκτός του ότι οι αποθηκευτικοί χώροι δεν επαρκούν και θέλουν 
μία διετία τουλάχιστον για να κατασκευαστούν , οι τιμές μπορεί να οδηγήσουν 
το 50% των καταναλωτών σε ενεργειακό αποκλεισμό. Όπως είπε, η 
απεξάρτηση σε αυτή τη φάση από τη Ρωσία, θα οδηγήσει σε μια επαρκή σε 
ποσότητες και πανάκριβη εξάρτηση από τις ΗΠΑ ,την ΕΕ οδηγώντας την σε 
φτωχοποίηση. καθόσον η τιμή του ενός δις. εκατ.  κυβικου μέτρου  (bcm- 
billion cubic meters) υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αμερική στοιχίζει 5 
$ , εδώ φθάνει τα 200 $ 
 
(6)Διαδικτυακή εκδήλωση του Ινστιτούτου Ενέργειας 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης ( ΙΕΝΕ)  (BANKING NEWS 18/04/2022 ) 

 
     Η κα Τερέζα Φωκιανού, πρώην πρόεδρος και διευθύνουσα 
σύμβουλος της ΔΕΠ ΕΚΥ με την παρέμβασή της, κατέστησε σαφές ότι δεν 
ψάχνουμε υδρογονάνθρακες, λέγοντας με έμφαση ότι τα κοιτάσματα μας 
περιμένουν.. 
Η βεβαιότητα της κας Φωκιανού βασίζεται κυρίως στις μέχρι σήμερα έρευνες 
που έχουν γίνει και το ποσοστό της επιτυχούς ανάδειξης ανέρχεται στο 25% 
που για τους ειδικούς, αποτελεί βεβαιότητα καθώς πολλές έρευνες 
υδρογονανθράκων αρχίζουν με ποσοστό αρκετά χαμηλότερο, στα επίπεδα 
του 15%. 
      ο κ. Γιάννης Γρηγορίου με πολυετή εμπειρία στο στάδιο ερευνών 

προσδιόρισε ότι τα αποθέματα σε φυσικό αέριο φτάνουν τα 2,5 

τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα και τα χαρακτήρισε πάρα πολύ σημαντικά 

για την Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι μαζί με της Κύπρου και του Ισραήλ 

είναι σε θέση να καλύψουν το 20% των αναγκών της Ευρώπης. 

Προσδιόρισε ότι τα ετήσια έσοδα για το Δημόσιο θα φτάνουν τα 3,5 δισ ευρώ 

το χρόνο για τα επόμενα 25 χρόνια 

Ακόμη προσδιόρισε ότι η μέση τιμή του φυσικού αερίου θα είναι σε επίπεδα 

τιμών πριν της ενεργειακής κρίσης, γεγονός που τα καθιστά αξιοποιήσιμα και 

προς το συμφέρον όλων.  

Αναφερόμενος στο ύψος των επενδύσεων εκτίμησε ότι μπορεί να φτάσουν 

και τα 20 δις ευρώ και συνδέονται άμεσα με την ποσότητα των κοιτασμάτων. 

 

(7) Γ. Τσανανάς , Μεταλλειολόγος -Μηχανικός, Ομιλία   στο ΤΕΕ για τον 

Ορυκτό  πλούτο  (18 Μαΐου 2018 ) 

Τα πιθανά αποθέματα (κοιτάσματα) που έχει η χώρα μας σε σπάνιες γαίες 
ανέρχονται στα 475 εκ. τόνους με περιεκτικότητα 1.12% σε σπάνιες 
γαίες και βρίσκονται, κυρίως στην αιγιάλια ζώνη από τον κόλπο της Ιερισσού 
στην Χαλκιδική μέχρι και την Αλεξανδρούπολη .  
 
 
(8)Αθανάσιος Κεφάλας ,Πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών 
Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΜΕ- Ελλάδας) 
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 (ομιλία του στο Olympia Forum , Ζάππειο Μέγαρο, 20-21 Οκτωβρίου 2021  και στη ΔΕΘ στο 
Αμερικανικό Περίπτερο , με θέμα «οι ορυκτές ύλες  ως βασικός μοχλός  Ανάπτυξης για την Ελληνική 
Οικονομία» 
 

Στο  Σύνδεσμο Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων συμμετέχουν οι κορυφαίες 

εταιρείες του κλάδου και  παράγουν πάνω από το 85% του όγκου της 

εγχώριας εξορυκτικής βιομηχανίας 

Η εξορυκτική βιομηχανία αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 3% του 

συνολικού ΑΕΠ , ( 5,4 δις.€ ) ,έχει έντονα εξαγωγικό προσανατολισμό σε 

πολλές χώρες και συμμετέχει  με ποσοστό  5-10% στις εξαγωγές της χώρας , 

ενώ ταυτόχρονα παραμένει κορυφαίος εργοδότης. 

Ειδικά στις σύγχρονες προκλήσεις της κυκλικής οικονομίας, που είναι κρίκος 
της βιώσιμης ανάπτυξης, απαντάμε, πέραν της γνωστής φειδούς στη 
διαχείριση των ορυκτών πόρων που αποτελεί την απαρχή της βιωσιμότητάς 
μας, και  με μια σειρά καλών πρακτικών αξιοποίησης «δευτερογενών 
κοιτασμάτων» 
   Παραθέτοντας κάποια ενδεικτικά στοιχεία και μεγέθη σχετικά με τη θέση του 
μεταλλευτικού κλάδου στην εθνική οικονομία  ο κ Κεφάλας τόνισε για το 2016: 

-Συνολική αξία πωλήσεων €1.8 δις.  

-Συνολική συμμετοχή στο ΑΕΠ €5.4 δις. ( πάνω από 3%) 

-Απασχόληση: μερίδιο 3.7% στο σύνολο της βιομηχανίας   και θέσεις 

πλήρους απασχόλησης πάνω από 100 χιλιάδες ( ειδικά στην  Ελληνική 
περιφέρεια) 

-Η εξορυκτική βιομηχανία  συνεισφέρει με μερίδιο 5,5% στην προστιθέμενη 

αξία της εγχώριας βιομηχανίας. 

-Οι επενδύσεις της αποτελούν 8,4% των εγχωρίων επενδύσεων  (περίπου 

300 εκατ./έτος) 

-Εξαγωγές το έτος 2016 : 1 δις. € ( κυρίως μέταλλα, μάρμαρα και βιομηχανικά 

ορυκτά) 

(9) ΙΟΒΕ : 

 Σε επίπεδο προϊόντων, το  υψηλότερο μερίδιο στις εξαγωγές έχει το τσιμέντο, 
το αλουμίνιο και το νικέλιο. Τα μάρμαρα και η αλουμίνα ακολουθούν, ενώ 
σημαντική συνεισφορά έχουν και τα παραγόμενα προϊόντα από λευκόλιθο 
(πυρίμαχες μάζες, δίπυρος μαγνησία και καυστική μαγνησία). 

(10.) NewsNow.com (Μάιος /2019) & BreafinkNews (23/1/2021)  

Το 1972-1973 ανακαλύφθηκε κοίτασμα πετρελαίου    10  ν.μ. από το ακρωτήριο 
της Θάσου Μπάμπουρας , με ενδείξεις για περιεκτικότητα 1 έως 1.1 δις 
βαρέλια συνολικά  και μέχρι 350.000 βαρέλια την ημέρα, εντός της Ελληνικής 
υφαλοκρηπίδας αλλά εκτός των 6 ν.μ.  Όλα δείχνουν ότι «κοιμάται» το 
μεγαλύτερο κοίτασμα πετρελαίου της περιοχής άμεσα αξιοποιήσιμο σε μικρό 
βάθος από την επιφάνεια και με κόστος εξόρυξης ίσο με αυτό των πηγαδιών 
που υπάρχουν στη Σ. Αραβία! (Το κόστος εξόρυξης στη Σ. Αραβία ήταν τότε 5 
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δολάρια το βαρέλι).  Από τότε ξεκίνησαν οι αμφισβητήσεις του εναέριου χώρου 
των 10 ν.μ., τότε τέθηκε θέμα υφαλοκρηπίδας………. 

  Έχει λεχθεί ότι από την θέση Μπάμπουρας ξεκινάει το υπόγειο ποτάμι 
πετρελαίου που παρέχει στην Σ. Αραβία όλο το πετρέλαιο………..(Γεωπολιτική 
σημασία) 

 

ΣΤ).ΟΙ ΣΠΑΝΙΕΣ ΓΑΙΕΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ( rare earth elements-REE) 

Ελαφρές  Βαρειές  
( είναι και οι  ποιο σπάνιες.) 

1.Λανθάνιο  
(οθόνες υπολογιστών) 

1.Γαδολίνιο  
(Χρησιμοποιείται ευρέως ως συστατικό 
σκιαγραφικών μέσων απεικόνισης στις 

μαγνητικές τομογραφίες.) 

2.Δημήτριο  
(οθόνες υπολογιστών, βιομηχανίες γυαλιού 
και κεραμικών. 

2.Τέρβιο 
 (οθόνες υπολογιστών) 

3.Πρασεοδύμιο  
(μηχανές ανάφλεξης +Νεοδύμιο) 

3.Δυσπρόσιο 
(ανεμογεννήτριες  ,μαγνήτες ηλεκτρικών αυτοκινήτων, 
η τιμή του ήταν γύρω στις 3.440 δολάρια το κιλό)  

4.Νεοδύμιο 
 (μόνιμους μαγνήτες :υβριδικά αυτοκίνητα , 
ανεμογεννήτριες) 

4.Οσμιο 
( στη βιομηχανία των πυρηνικών, ένα γραμμάριό 
του στοιχίζει 60.000 δολάρια!!! Ένα κιλό οσμίου 
αντιστοιχεί με πέντε τόνους χρυσού. Λέγεται ότι 
κάτω από τα Ίμια υπάρχει όσμιο) 

5.Προμήθειο   
(μπαταρίες με χρόνο ζωής μεγαλύτερο από πέντε 
χρόνια για  δορυφόρους, διαστημόπλοια, 
τηλεκατευθυνόμενα όπλα)  
 

5.Υτριο 
(δύστηκτα κράματα ,κινητήρες 
αεροστροβίλων) 

6.Σαμάριο  
(στους πυκνωτές.) 

 

6.Ερβιο 
 (εφαρμογές  laser και σε οπτικές ίνες) 

7.Ευρώπιο 
( οθόνες υπολογιστών) 

7.Θουλιο  
(κατασκευή λέιζερ, κεραμικά μαγνητικά 
υλικά.) 

 8.Υτερβιο  
(σε πρόσμειξη με τον χάλυβα για να δίνει 
δύστηκτα κράματα- κινητήρες αεροστροβίλων) 

 9.Λουτέτσιον  
(Στην πυρηνική βιομηχανία ) 
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 10.Σκάνδιο  
(Βρίσκεται σε υψηλή περιεκτικότητα στα 

κατάλοιπα , «απόβλητα» ,του βωξίτη ο οποίος είναι 

παραπροϊόν της παραγωγής αλουμινίου. 

Χρησιμοποιείται για παραγωγή κράματος με το 

αλουμίνιο   που είναι πολύ ελαφρό και εξαιρετικά 

ανθεκτικό(αεροπλοΐα) Η «Μυτιληναίος» 

ασχολείται πειραματικά με την παραγωγή του. Η  

τιμή του φτάνει  200 δολ/γραμμάριο, ή  4πλάσια 

της τιμής του χρυσού.  

Ομιλία του Γ. Τσανανά, Μεταλλειολόγος -Μηχανικός, στο ΤΕΕ για τον Ορυκτό πλούτο της Ελλάδας, 18/5/2018  
& KOOL NEWS 24 Μαρτίου, 2022) 
 

         Ο χαρακτηρισμός «σπάνιες γαίες» αναφέρεται στις συγκεντρώσεις αυτών 
των μετάλλων που ανιχνεύονται μέσα στα αντίστοιχα ορυκτά  ώστε να 
δικαιολογείται οικονομικά η εξόρυξη τους .  Παράλληλα  πρέπει να 
εξασφαλίζεται και η ασφάλεια στο περιβάλλοντα χώρο  διότι υπάρχουν 
κοιτάσματα  σπανίων γαιών που συνοδεύονται από  αρκετή ποσότητα 
ραδιενεργών στοιχείων (ουράνιο, θούλιο) και παραμένουν ως εκ τούτου 
ανεκμετάλλευτα. Στην Μαλαισία  ορυκτά του υτρίου  είχαν μεγάλη 
περιεκτικότητα σε ουράνιο (2%)  και  θουλιο (0,7%) και εγκαταλείφθηκαν, 

         Το μεγαλύτερο «κοίτασμα» σπάνιων γαιών του κόσμου  βρίσκεται στην 

Εσωτερική Μογγολία  της Κίνας , ήδη από τη δεκαετία του 1970 και τα 

κοιτάσματα αυτά θεωρούνται  «το πετρέλαιο της Κίνας». Tο    Πεκίνο έχει 

αποκτήσει ένα γεωστρατηγικό πλεονέκτημα ασκώντας  ασφυκτική πίεση 

στην Ευρωπαϊκή, Αμερικανική και Γιαπωνέζικη καινοτόμο βιομηχανία.  
( Βικιπαίδεια) 

          Κοιτάσματα σε σπάνιες γαίες έχουν εντοπιστεί στις Σκανδιναβικές χώρες 

και στην Ελλάδα, τα οποία όμως  δεν έχουν αξιοποιηθεί, με αποτέλεσμα η ΕΕ 

να εισάγει το 98% των σπανίων γαιών που χρειάζεται. Η Ελλάδα 

συγκαταλέγεται μεταξύ των 5 χωρών στις οποίες η Ε.Ε. έχει στηρίξει τις 

προσδοκίες της για σπάνιες γαίες. Οι  υπόλοιπες χώρες  είναι η Γροιλανδία, η 

Σουηδία,  η Φινλανδία και η Νορβηγία. 
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Ζ).ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΡΥΚΤΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ: 

Ι. Ενεργειακές Ορυκτές Πρώτες Ύλες (ΟΠΥ): 

ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΟΡΟΣ              ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

        (βέβαια-Β /ενδεικτικά- Ε) 

 

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ 
ΑΞΙΑ 
(εκατ. €) 

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΑΞΙΑ 
ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ    
(εκατ. €)/ΠΟΣΤΟ % 

1.Λιγνίτης + Τύρφη 6.700.000  τόνοι                          Β       268.000 2.160 

2.Φυσικό αέριο 3,5 τρις. κ.μ.                               Ε 408.700 - 

3.Πετρέλαιο 10 δισεκ. Βαρέλια                                 Ε 685.000 75 

4.Ουράνιο 1,80 χιλ. τόνοι                            Ε 150 - 

5.Γεωθερμία  >1000 Μwb                                Β 30.000 80 

ΣΥΝΟΛΟ 1.391.850 2.315/ 0,17 
Πηγή: Ανέστης Φιλιππίδης Καθηγητής:  Διάλεξη του ΑΠΘ 12/3/2021- Τομέας Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-

Κοιτασματολογίας  /Τμήμα Γεωλογίας 

ΙΙ. Μεταλλεύματα της Ελλάδος: 

ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΟΡΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

 (βέβαια-Β) 

(χιλιάδες τόνοι) 

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΑΞΙΑ 
 
        (εκατ. €) 

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΑΞΙΑ 
ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ    
(εκατ. €)/ΠΟΣΤΟ 

Αλουμίνιο 2.500 4.040 38 

Μόλυβδος + 
ψευδάργυρος 

3.125 5.184 354 

Νικέλιο 1.392 19.965 63 

Χρώμιο 1.200 2.552 - 

Μαγγάνιο 2.250 5.220 - 

Χαλκός 1.943 12.431 - 

Χρυσός 19,37   εκατ. ουγγιές 26.556 - 

Άργυρος 131,60 εκατ. ουγγιές 3.454 - 

ΣΥΝΟΛΟ 79.402 455/ 0,57 
1 ουγγιά =28,3495 γραμ. 
Πηγή: Ανέστης Φιλιππίδης Καθηγητής:  Διάλεξη του ΑΠΘ 12/3/2021- Τομέας Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-
Κοιτασματολογίας  /Τμήμα Γεωλογίας 
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ΙΙΙ. Βιομηχανικά Ορυκτά & Πετρώματα της Ελλάδος 

 
ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΟΡΟΣ 

             
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

        (βέβαια-Β 
/ενδεικτικά- Ε) 

 
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ 
ΑΞΙΑ 
       (εκατ. €) 

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΑΞΙΑ 
ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ    
(εκατ. €)/ΠΟΣΤΟ 

1.Αδρανή ανεξάντλητα     
Β 

>9.000 300 

2.Αταπουλγίτης  13.000               Β 260 0,6 

3. Μπεντονίτης     100.00              Β 3.500 43,8 

4. Άστριοι    80.000              Β 1.200 0,4 

5. Γύψος/Ανυδρίτης         350.000            Β 2.100 2,8 

6. Αλίτης 20.000              Β 80 1,0 

7. Χουντίτης   4.000                Β 160 0,7 

8. Καολίνης/Άργιλος           50.000              Β 750 0,6 

9. Μαγνησίτης 280.000            Β 9.800 14,0 

10.Μάρμαρα ανεξάντλητα       Β >5.000 500 

11. Ολιβίνης/Δουνίτης           50.000              Β 500 0,4 

12. Περλίτης   1.200.000         Β 12.000 12,4 

13. Κίσσηρη / 
Ποζολάνη       

400.000            Β 4.000 9,5 

14. Χαλαζίας/Οπάλιος 5.000                Β 100 0,8 

15. Διατομίτης 100.000            Β 2.500 - 

16. Γρανάτης 1.300                Ε 40 - 

17. Γραφίτης 650                   Ε 20 - 

18. Μαρμαρυγίες 800                   Ε 20 - 

19. Φωσφορίτες   500                   Ε 10 - 

20. Τάλκης   1.000                Β 20 - 

21. Βερμικουλίτης     500                   Β 20 - 

22. Βολαστονίτης 500                   Ε 20 - 

23. Ζεόλιθοι    600.000            Β 18.000 - 

ΣΥΝΟΛΟ  69.100 914,00/1,32 
Πηγή: Ανέστης Φιλιππίδης Καθηγητής:  Διάλεξη του ΑΠΘ 12/3/2021- Τομέας Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-

Κοιτασματολογίας  /Τμήμα Γεωλογίας 

IV. Συνολικά στοιχεία: Ο Ορυκτός Πλούτος της Ελλάδος  (2011-2013) 

 ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΑΞΙΑ 
        (εκατ. €) 

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΑΞΙΑ 
ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (εκατ. €)      

ΣΗΜΕΡΙΝΗ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ       ( 
%) 

Ι. Ενεργειακές 
Πρώτες Ύλες  

1.391.850 2.315 0,57 

ΙΙ. Μεταλλεύματα 79.402 455 0,57 

ΙΙΙ. Βιομηχανικά 
Ορυκτά & 
Πετρώματα (ΒΟΠ) 

69.100 914 1,32 

ΣΥΝΟΛΟ 1.540.352 3.864 0,24 
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Πηγή: Ανέστης Φιλιππίδης Καθηγητής:  Διάλεξη του ΑΠΘ 12/3/2021- Τομέας Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-

Κοιτασματολογίας  /Τμήμα Γεωλογίας 

Η)        ΟΡΥΚΤΟΙ ΠΟΡΟΙ : ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 
Α/Α ΟΡΥΚΤΟΣ 

ΠΟΡΟΣ 
 

ΚΕΝΤΡΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ/ 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
(Χιλ. τόνοι(/εκατ. 

€) (2013) 

ΕΞΑΓΩ
ΓΕΣ 

ΧΡΗΣΗ 

1. Ανθρακικό 
ασβέστιο 
(Τα αποθέματά 

είναι 

ανεξάντλητα) 

Ζάκυνθος  
Κεφαλονιά 

 

* Ionian Kalk -Αργοστόλι: 

 μέση παραγωγή   150.000 

τόνοι/χρόνο, το 65% της οποίας 

εξάγεται. 

 *Zafranas Petrochem  - 

Κόρινθος 

 μέση παραγωγή 100.000 

τόνοι/χρόνο, το 50% της οποίας 

εξάγεται. 

*Dionysos-Pentelikon –   

Διόνυσος Αττικής. 

*Omya  Hellas  -Θεσσαλονίκη 

345/    29,7  *Κονιάματα 
*Πληρωτικα 
υλικά 
(χρώματα, 
στόκος κ.α) 
*Λιπάσματα 
*ζωοτροφές 

2. Ασβεστόλιθο
ς 
(αδρανή υλικά) 

  30.000/  -  Παραγωγή 

τσιμέντου 

κυρίως (21,6 

εκατ.τόνοι) 

3. Αστριος Θήβα, 
Δράμα, 
Θεσσαλονίκη
Χαλκιδικη  

ΜΕ.ΒΙ.ΟΡ. ΑΕ είναι ο 

μοναδικός φορέας 

εκμετάλλευσης κοιτασμάτων 

αστρίων σήμερα στον Ελλαδικό 

χώρο. 

2011: 11/  0,4 155τον 

στην 

Γερμα

νία 

είδη υγιεινής 

-υαλουργία 

4. Βωξίτης 

 
(κύριο 

μετάλλευμα 

εξαγωγής 

αργιλίου για 

παραγωγή 

αλουμίνας και 

αλουμινίου) 

Ενότητα 

Παρνασσού 

– Γκιώνας 

. 

*ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ 

(Μυτιληναίος)-Βοιωτία 

*ΔΕΛΦΟΙ – ΔΙΣΤΟΜΟ ΑΜΕ 

(Θυγατρική της 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ- Άμφισσα ) 

*Ευρωπαϊκοί Βωξίτες 

*ΕΛΜΙΝ ΑΕ 

 

1.844/ 69,2  *Οικοδομή 

*Οικιακος 

εξοπλισμός 

*Τσιμεντοβιο

μηχανία 

5.   Γύψος  

 

Κρήτη 
(Σητεία),  
Αμφιλοχία  

Αιτωλικό. 

*ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ∆ΟΜΙΚΑ 

ΥΛΙΚΑ Α.Ε. (του Οµίλου ΤΙΤΑΝ)   

*ΛΑΒΑ Μ.Λ. Α.Ε. (Οµίλου 
ΗΡΑΚΛΗΣ - Σητεία) 

 

760/  3,8 
 *τσιμεντοβιομη

χανία  

6. Καολίνης 
(βασικό 
συστατικό 

πορσελάνης) 

 Μήλος  

 Δράμα 

*S&B Βιομηχανικά Ορυκτά –Μήλος 
*ΙΝΤΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ  
(Θυγατρική ΤΙΤΑΝ) -Μήλος 
 

  * πληρωτικο 

   υλικό  

*πορσελάνη 

7.  Κίσσηρις  
(ελαφρόπετρα) 

νησίδα 

Γυαλί. 
(πλησίον της 

Νισύρου) 

*ΛΑΒΑ Μεταλλευτική & 
Λατοµική,  
(επί σειρά ετών η πρώτη 
εξαγωγική εταιρία 
ελαφρόπετρας παγκοσμίως.) 
 

 

420/  4,9 

 *δομικά υλικά, 

*σκυρόδεμα,  

*γεωργία και 
άλλους τομείς 

8. Λευκόλιθος 
(Μαγνησιτης) 

* Β. Εύβοια  

*Χαλκιδική  

  (Γερακινη) 

*Λέσβος 

*ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ 

*ΤΕΡΝΑ – ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ 
383/ 1,3  *παραγωγή : 

  -μαγνησίου  

  -ελαφρών 

κραμάτων 
  -πυρίμαχων 

υλικών 

9. Μάρμαρα Πεντέλη- 

Διόνυσος 

(λευκά) 

*ΑΕΒΕΛΑΤΟΜΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ 

ΔΙΟΝΥΣΟΥ,ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
1.560 / 110 

εκατ. 

*Διακοσμητικό 
υλικό 
*Δομικό υλικό 
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Δράμα-

Καβαλα 

(ημίλευκα) 

*ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ 
ΜΑΡΜΑΡΑ,ΓΡΑΝΙΤΕΣ 

*ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ 

*Κυβόλιθοι 

10. Μπεντονίτ
ης 
 
  

Μήλος  
Κίμωλος. 

Η εξόρυξη γίνεται : 

1.S&B Βιομηχανικά Ορυκτά - 

Μήλος είναι η μεγαλύτερη 

εξαγωγική εταιρία μπεντονίτη 

στον κόσμο.  

2.ΜΠΕΝΤΟΜΑΪΝ - 

ΚΙΜΩΛΟΣ 

Η Ελλάδα είναι η 

δεύτερη χώρα 
μετά τις Η.Π.Α. 

στην παραγωγή 

μπεντονίτη . 

 

1.000/  0,8 

  

*στεγνωτικό 
* ταφή 

ραδιενεργών 

αποβλήτων 

11. Ολιβίνης 
(άνυδρη πυριτική 

ένωση 

 Fe και Mg)  

Γρεβενά 

(Σκούμτσα ) 

ΘΕΡΜΟΛΙΘ ΑΕ του ομίλου 

ΣΙΔΕΝΟΡ  
 

16/ 3,3 

 - χαλυβουργεία,  

- αμμοβολές.   
(αποτελεί ειδικό 

υλικό ) 

12. Περλίτης εξορύσσεται  

κυρίως στη 

Μήλο,  

και μικρές  

ποσότητες 

εξορύσσοντ

αι περιοδικά 

στην Κω  

*S&B Βιομηχανικά Ορυκτά – 
Μήλος 
Ο μεγαλύτερος παραγωγός 
περλιτη στην Ελλάδα 
Η ελληνική παραγωγή είναι η 

μεγαλύτερη  στον κόσμο 

 

Ορυκτός 

περλίτης : 

890/1,5 

Κατεργασμένος 

Περλίτης: 

435/ 35 

 

 

 

35εκ. 

€ 

* οικοδομικές 

εφαρμογές(μό

νωση)  

*στα χυτήρια 

* στη γεωργία  

(φωσφορικά 

λιπάσματα –

υδροπονικες 

καλλιέργειες). 

13. Ποζολάνες 
Η φυσική 
ποζολάνη είναι 
ορυκτό 
ηφαιστειακής 
προέλευσης 

όπως η θηραϊκή γη. 

Βασικό συστατικό 

των ιστορικών 
κονιαμάτων  

που 

χρησιμοποιήθηκαν 
σε μνημεία της 

αρχαίας Ελλάδας, 

και έδωσε 

αξιοσημείωτη 

αντοχή  

στη φθορά από το 
χρόνο και τους 

σεισμούς και 

διατηρήθηκαν από 
το πέρασμα των 

αιώνων  

μέχρι σήμερα. 

Τα ενεργά 

ορυχεία  

ποζολάνης 
βρίσκονται  

στη Μήλο, την 

Κίµωλο,  
στο Γυαλί 

(Νισυρος)  

και στην   
Περιφερειακή 

Ενότητα 

Πέλλας 
 

 

* ΛΑΒΑ Μ.Λ. Α.Ε., 

*ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ∆ΟΜΙΚΑ 

ΥΛΙΚΑ Α.Ε., 

* ΜΠΕΝΤΟΜΑΙΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΙΜΩΛΟΥ 

 *ΚΥΒΟΣ Α.Ε., 

*ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΖΟΛΑΝΕΣ 

Α.Ε.  

* ΠΕΡΛΙΤΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ. 
 

 

 

266/  1,6 

 *Στην 

τσιμεντοβιομη

χανία  

* πρώτη ύλη  

   από τις αρχ- 

 αιολογικές 

υπηρεσίες για 

την 

αναπαλαίωση 

σημαντικών 

κατασκευών 

του 

παρελθόντος  

14.  

 

Σιδερονικέλιο 

(λατερίτες) 

Μεταλλεία: 

Ευβοίας ,  

Αγίου Ιωάννη 

Βοιωτίας 

 και 

Καστοριάς.  

*Λάρκο Γενική 

Μεταλλευτική και 

Μεταλλουργική Α.Ε.είναι η 

μεγαλύτερη παραγωγός 

σιδηρονικελίου,  στην Ευρώπη 

και μία από τις πέντε 

μεγαλύτερες παγκόσμια. 

(δαπάνες σε ηλεκτρική ενέργεια 

58€/ MWh ενώ ο ευρωπαϊκός 

μέσος όρος ανέρχεται μόλις σε 

35€) 

 

 

 

 

2.221/ - 
 

 

 

 

 

200 – 

300 εκ. 

€  

*καταλύτης 

*κράματα με  

  χάλυβα 

(σκληρότητα) 

*επινικέλωση 

 (προστασία  

  από   

  διάβρωση) 

15. ΤΣΙΜΕΝΤΟ   *ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ  

*ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ  

*ΧΑΛΥΨ Δομικά Υλικά 

Α.Ε. 

 
7.219/344,9 

207 
εκατ. 
€ 

Οικοδομικό 
υλικό 
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16. Χαλαζίας 
 

αποτελεί το πιο 

κοινό ορυκτό στη 

φύση, το δεύτερο σε 
αφθονία 

στο στερεό φλοιό 

της γης, μετά τα 
ορυκτά  

της ομάδας των 

αστρίων.  
 

Θες/νίκη, 

Κιλκίς και 

Χαλκιδική

. 

Η εταιρεία Thrakon (Εβρος) 

(Χαλαζίας άμμο)  

 

 

Η παραγωγή 

έχει σταματήσει 

λόγω της κρίσης 

στην Ελληνική 

υαλουργία. 

 
6.500 
τον 

*πολύτιμοι και 
Ημιπολύτιμοι 

λίθοι 

*Οπτικά όργανα 
*στις 

ραδιοσυχνότητε

ς 

17. Χουντίτης 

(ανθρακικό 
ορυκτό) 

Κοζάνη 
Μέχρι τ0 2009 
στην Κοζάνη 
ήταν το 
μοναδικό 
κοίτασμα στον 
κόσμο. 
Μετά εισήλθε 
στην αγορά και 

η Τουρκία 

ΛΕΥΚΑ ΟΡΥΚΤΑ 

(θυγατρική της Ολλανδικής 

Ankerpoort) – Κοζάνη  

 
  

15/   2,2 

Όλοι η 
παραγωγ
ή 
εξάγεται 

*ελαστικά 
*πλαστικά 
*επιβραδυντικό 
φλόγας 
*πληρωτικό 
υλικό 
(κόλες 
,χαρτοβιομηχαν
ία) 
 

18. ΧΡΥΣΟΣ Χαλκιδική 

Δ. Θράκη 

Μήλος 

 19,5 /21,6 
(χιλιάδες  
ουγγιές) 

 *νομίσματα 
*οδοντίατροι 
*ηλεκτρικά 
καλώδια 

Πηγή: Διαμόρφωση, (1)Τσιραμπίδης Α. & Φιλιππίδης Α. (2013). Ορυκτοί Πόροι Ελλάδος: (Τομέας 

Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ) 

                                 (2)Orykta.gr 

 

Θ).   ΟΙ ΟΡΥΚΤΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ (ΟΠΥ) ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ :  

 
(1) ΟΠΥ που απαιτούνται για την κίνηση ενός  αυτοκίνητου : 

ΟΡΥΚΤΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 
( ΟΠΥ)  

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 
                 ( ΚΙΛΑ ) 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 
             (   ΚΙΛΑ ) 

ΧΑΛΚΟΣ 20 70 

ΝΙΚΕΛΙΟ 4 46 

ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ 10 17 

ΚΟΒΑΛΤΙΟ 0 14 

ΜΟΛΥΒΔΟΣ 10 12 

ΣΠΑΝΙΕΣ ΓΑΙΕΣ 0 2 
Πηγή : Δρ. Νικόλαος Αρβανιτίδης . Διάλεξη του ΑΠΘ 12/3/2021- Τομέας Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-
Κοιτασματολογίας  /Τμήμα Γεωλογίας 
 

(2) ΟΠΥ που απαιτούνται για να κατασκευασθεί και  να εγκατασταθεί μία  
                   ανεμογεννήτρια : 
 

Αλουμίνιο  Κατασκευές  

Σπάνιες Γαίες για μαγνήτες και συσσωρευτές 

Κοβάλτιο για συσσωρευτές 

Σίδηρος, Μαγγάνιο, Μολυβδένιο για χάλυβα 

Χαλκός για καλώδια 

Ψευδάργυρος για γαλβανικά στοιχεία 

Χαλίκια και άμμος για το μπετόν 

Γύψος , Ασβεστόλιθος και Αργιλικά για το τσιμέντο 
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(3) ΟΠΥ που απαιτούνται για τα φωτοβολταικά : 
 

Αρσενίδια γαλλίου για ημιαγωγούς 

αλουμίνιο, ορυκτά βορίου, κάδμιο, ίνδιο, 
σελήνιο, τελλούριο και γάλλιο 

για ηλιακά κύτταρα 

κωκ  για την παραγωγή χάλυβα 

χαλκός  για καλώδια 

σίδηρος  για τον χάλυβα 

μολυβδένιο  για φωτοβολταϊκά κύτταρα 

μόλυβδος  για συσσωρευτές 

 

(4) ΟΠΥ που απαιτούνται στην  καθημερινή μας ζωής : 
 

1.για την κατασκευή μιας μέσης κατοικίας  Απαιτούνται 60 τόνοι ορυκτών και πετρωμάτων 

2.για την παραγωγή ενός κιλού αλουμινίου Απαιτούνται 4 κιλά βωξίτη 

3.Μαγγάνιο Μετατροπή του σιδηρομεταλλεύματος σε χάλυβα 

4. Χρώμιο Σκλήρυνση του χάλυβα 

5.μια τετραμελής οικογένεια για να 
καλύψει τις ανάγκες της σε ηλεκτρική 
ενέργεια ετησίως  

Χρειάζεται 10 τόνους λιγνίτη η 4.000 βαρέλια 
πετρελαίου η 625 κυβικά μέτρα φυσικού αερίου 

6.ο μέσος άνθρωπος καθ όλη την διάρκεια 
της ζωής  

Καταναλώνει 1.380 τόνους ορυκτές πρώτες ύλες 

 

Ι). ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΠΟΥ ΘΑ  

ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2050: 

 Η Παγκόσμια Τράπεζα :  

Προβλέπει ότι θα χρειαστούν 3 δισ. εκατομμύρια τόνοι ορυκτών και μετάλλων 
για τη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα. 
 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση : 
Προβλέπει  ότι για τις δύο τεχνολογίες (μπαταρίες και μόνιμοι μαγνήτες) που 
απαιτούνται για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ,θα χρειαστεί για την αύξηση της 
παραγωγής μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων,:  
              -  λιθιο       : 60 φορές περισσότερο  
              - κοβάλτιο : 15 φορές περισσότερο 
και  για την κατασκευή μόνιμων μαγνητών  (για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα), θα 
χρειαστούν : 
                -σπάνιες γαίες : 10 φορές περισσότερες 
 
Η  παραγωγή Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΟΠΥ)  στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε  
σχέση με την  παγκόσμια παράγωγη αυτών :  
*Συμμετέχει  με περίπου                                          3 %  , στην παγκόσμια  
                                                                                           παραγωγή  
*Καταναλώνει    το                                                   30% , της παγκόσμιας  
                                                                                           παραγωγής 
*εξαρτάται από εισαγωγές   σε ποσοστό            75-100% 
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        Είναι σαφές λοιπόν για να πετύχουν και να είναι εφικτοί και υλοποιήσιμοι 
οι στόχοι της «απανθράκωσης» και «ηλεκτροκίνησης» είναι απαραίτητη η 
πολλαπλάσια αύξηση εξόρυξης και παραγωγής των απαραίτητων Ορυκτών 
Πρώτων Υλών (ΟΠΥ). 

 

Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΗΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ( ΕΧΕ Α.Ε.) 
*NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4001/2011 ΦΕΚ 179/Α/22-8-2011 

Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα 

μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις. 

*Τροποποιήσεις με τις διατάξεις του Ν.4920/2022 - ΦΕΚ 74/Α/15-4-2022. 

Μέτοχοι του Χρηματιστηρίου Ενέργειας(ποσοστό επί της %) : 
(1)Ο ΛΑΓΗΕ Α.Ε. (Λειτουργός της ΑΓοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ)  :              22% 

-Εφαρμόζει τους κανόνες για τη λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σύμφωνα με τις 

διατάξεις του νόμου 4001/2011  

-είναι υπεύθυνος για της πληρωμές των παραγωγών ενέργειας. 

 

(2) Ο ΑΔΜΗΕ (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.): 20%                                                   
 Είναι 100% θυγατρική της ΔΕΗ Α.Ε. αλλά ανεξάρτητη λειτουργικά & διοικητικά  

-Διαχειριστής του  κώδικα  του , Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

(ΕΣΜΗΕ). 

-Σκοπός του ΑΔΜΗΕ είναι η λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ  

Και οι δύο  (1) & (2) υπηρεσίες ,δημιουργήθηκαν το 2012 ως αντικαταστάτες του ενιαίου 
οργανισμού ΔΕΣΜHΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος  Μεταφοράς Ηλεκτρικής 

Ενέργειας ΑΕ). 
 
(3)Ο ΔΕΣΦΑ  (Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ΑΕ)              7%    
Είναι θυγατρική της ΔΕΠΑ ΑΕ (Δημόσια ΕΠιχείρηση Αερίου ΑΕ)     
                                                                                           

(4)Το Χρηματιστήριο Αθηνών                                                                          21% 
 
(5)Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης                       20% 
 
(6) Το Χρηματιστήριο Κύπρου                                                                        10% 
Πηγή: ecopress 

 
Σημείωση : 

Το 2000 συστάθηκε ο ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε., 

Το 2012 ο ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε., μετονομάστηκε σε ΛΑΓΗΕ ΑΕ 

Το 2018  τροποποιείται η επωνυμία της ΛΑΓΗΕ Α.Ε.  σε «Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης», με  

διακριτικό τίτλο  ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε., και  σκοπός της εταιρείας είναι πλέον να  διαχειρίζεται τις Ανανεώσιμες Πηγές 

Ενέργειας (ΑΠΕ) και τις εγκαταστάσεις Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Το 

ΣΗΘΥΑ). Με την ονομασία ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε μετέχει με 22% στο Χρηματιστήριο ,διατηρεί δηλαδή το ποσοστό που 

κατείχε με την παλιά ονομασία ΛΑΓΗΕ Α.Ε.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.e-nomothesia.gr/kat-oikonomia/nomos-4920-2022-phek-74a-15-4-2022.html
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Λ). ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
Πολιτικός Σχηματισμός ΓΕΦΥΡΑ-ΔΙΕΞΟΔΟΥ/ΠΡΩΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ 
,«Πλαίσιο αρχών και πολιτικών θέσεων»: 
8.34.     Να αξιοποιήσουμε τον ορυκτό μας πλούτο για την οικονομική 
ανάπτυξη της χώρας μας. 
5.4.2 Επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ν.μ. σε όλη την επικράτεια με 
αντίστοιχη επέκταση του εναερίου χώρου. Ανακήρυξη Ελληνικής ΑΟΖ και 
οριοθέτηση της (εκτός αυτής με την Ιταλία και της μερικής με την Αίγυπτο) με 
την Κυπριακή Δημοκρατία.  
8.33. Οι κατώτεροι μισθοί και συντάξεις να  εξασφαλίζουν ένα αξιοπρεπή 
τρόπο διαβίωσης  
 
Συγκεκριμένα :  

1. Επαναχρησιμοποίηση του λιγνίτη  από την ΔΕΗ  για την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να εξασφαλιστούν ζωτικές ενεργειακές 
ανάγκες της χώρας και για να  ομαλοποιηθεί   η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας 
(ενεργειακή ασφάλεια) . Παράλληλα θα  ζητηθεί από την  ΕΕ, η μειώσει η 
εξάλειψη του φόρου των ρύπων κατά την διάρκεια επαναχρησιμοποίησης του 
λιγνίτη. 
 

2.Επιβάλλεται να γίνει εγχώρια παραγωγή φυσικού αερίου από τα κοιτάσματα  

που ευρίσκονται στο Ιόνιο και  στα νότια της Κρήτης για να μειωθεί  η 
ενεργειακή μας εξάρτηση από το φυσικό αέριο, λόγω της  εσπευσμένης  
απολιγνητοποιησης  και της μειωμένης παροχής φυσικού αερίου από την 
Ρωσία.  
 

3.Να ξεκινήσει η κατασκευή του αγωγού  φυσικού αερίου EastMed ( ο οποίος  

έχει και την δυνατότητα μεταφοράς Υδρογόνου) παρά το υπολογιζόμενο υψηλό 
κόστος κατασκευής και συντήρησής του   (6 δις.€ περίπου υπολογίζετε)  γιατί 
ο εφοδιασμός μας με φυσικό αέριο έχει διαταραχθεί λόγο  της ενεργειακής 
κρίσης που προέκυψε από τον πόλεμο της Ουκρανίας , σε συνδυασμό  και με 
το εμπάργκο στο Ρωσικό φυσικό αέριο. Εκτός αυτού προβλέπεται ότι το 
φυσικό αέριο θα λειτουργήσει ως «καύσιμο- γέφυρα» για την μετάβαση στις 
ΑΠΕ για αρκετά  έτη ακόμη , διότι  η τεχνολογία των σημερινών  ΑΠΕ δεν θα 
καλύψει εύκολα τις ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια. Οπότε με την λειτουργία 
του EastMed θα μειωθούν οι δαπάνες εισαγωγής φυσικού αερίου και θα 
ενισχυθεί η ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας. (Προβλέπεται ότι η ζήτηση για τα 

αποθέματα  των εμπορευμάτων (ενέργεια, τρόφιμα) θα είναι υψηλότερη και  ότι θα 
αντικαταστήσει μελλοντικά την ζήτηση για αποθέματα συναλλάγματος.) 

 

4.Θα αρθούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια στην αδειοδότηση ερευνών 

(σεισμικές έρευνες) για τον εντοπισμό ορυκτών και  για την έγκριση  Μελετών 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων . Θα επισπευτεί η έκδοση των σχετικών 
δικαστικών αποφάσεων που αφορούν τυχών ενστάσεις στο Συμβούλιο της 
Επικρατείας. 
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5.Θα επανεξετασθεί το θέμα της ΛΑΡΚΟ για την αξιοποίηση  των 

σιδηρονικελιουχων  μεταλλευμάτων της πατρίδας μας  που   κατέχει την 5η 
θέση παγκοσμίως , την 1η   θέση στην ΕΕ και απασχολούσε εξειδικευμένο 
ανθρώπινο δυναμικό το όποιο δεν πρέπει να απαξιωθεί . 
 
6.Θα πρέπει να δημιουργηθούν καθετοποιημένες μονάδες εξόρυξης και 

επεξεργασίας ορυκτών πόρων ,  ώστε να παράγονται προϊόντα τελικής 
κατανάλωσης  υψηλής προστιθέμενης αξίας , γιατί η τιμή του επεξεργασμένου 
ορυκτού είναι 20 απλασία της τιμής του ακατέργαστου. 
 

7.Θα πρέπει να ολοκληρωθεί η έρευνα για τις σπάνιες γαίες που υπάρχουν 

στην  Πατρίδα μας για να γνωρίζουμε τις ποσότητες που  διαθέτουμε και σε 
ποιες περιοχές. 
 

8.Θα  αξιοποιηθούν τα «δευτερογενή κοιτάσματα» που δημιουργούνται  στα 

«απόβλητα» της εξόρυξης, όπως π.χ. το  Σκάνδιο  (σπάνια γαία) που  
βρίσκεται σε υψηλή περιεκτικότητα στα κατάλοιπα , «απόβλητα» ,του βωξίτη 
ο οποίος είναι παραπροϊόν της παραγωγής αλουμινίου. 
 

9.Τα  συστήματα ενεργειακής αποθήκευσης για το φυσικό αέριο  κρίνονται 

απαραίτητα, διότι  ετησίως  χρηζόμαστε περίπου 40 μεγάλα φορτία 
δεξαμενοπλοίων με LNG . Επίσης χρειαζόμαστε  μπαταρίες- αποθηκευτικούς 
χώρους  για τις ΑΠΕ  για εξισορρόπηση της τάσης .Στην χρηματοδότηση της 
ενεργειακής αποθήκευσης δεν θα συμμετέχει η κοινωνία. 
 

10.Θα καλυφθούν  οι σημαντικές ελλείψεις σε χειριστές μηχανημάτων 

εξορυκτικής  μεταλλουργίας και θα χρηματοδοτηθεί από το Δημόσιο Τομέα  
ενδο-επιχειρησιακή  εκπαίδευση του προσωπικού πάνω στις νέες τεχνολογίες. 
Θα  προσελκυσθούν  νέοι  με κατάρτιση στην εξορυκτική μεταλλουργία. 
 

11. Θα βελτιωθεί  η σιδηροδρομική σύνδεση των εγκαταστάσεων της 

εξορυκτικής βιομηχανίας και των εγχωρίων λιμανιών. 
 

12. Θα αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη και ο ειλικρινής  διάλογος με τις 

τοπικές κοινωνίες όταν στην περιοχή τους πρόκειται να πραγματοποιηθεί 
κάποια εξόρυξη και θα αποκαθίσταται το περιβάλλον μετά την ανάλωση του 
κοιτάσματος και τη λήξη της εξορυκτικής διαδικασίας. 
 

13.Θα εγκατασταθούν  ανεμογεννήτριες σε ακατοίκητα νησιά . Η 

εγκατάσταση αυτή  θεωρείται οικονομική δραστηριότητα και είναι  απαραίτητη 
προϋπόθεση για να  αποκτήσουν  ΑΟΖ τα νησιά αυτά .( Η πρόταση αυτή 

συμπληρώνει το άρθρο  8.30.  : Παροχή κινήτρων σε Έλληνες για κατοίκηση στα ακατοίκητα 
Ελληνικά νησιά, στο «Πλαίσιο αρχών και πολιτικών θέσεων» του Πολιτικού Σχηματισμού 
ΓΕΦΥΡΑ-ΔΙΕΞΟΔΟΥ) 
 

14. Πλήρης εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας, όπου τα πάντα θα 

αξιοποιούνται πολλαπλώς, πριν να απορριφθούν ως «απόβλητα» η 
«άχρηστα».  
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15.Θα δημιουργηθεί  « Ινστιτούτου για την έρευνα και την αξιοποίηση 

του ορυκτού πλούτου των Ελλήνων» . Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
θα είναι ο εκάστοτε  Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ανάπτυξης που είναι 
αρμόδιος για τα ορυκτά, Οι Καθηγητές των Πανεπιστημίων , των 
Πολυτεχνικών Σχολών και του ΕΜΠ ,σε έδρες συναφείς με την Ορυκτολογία-
μεταλλουργία , ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, ο εκάστοτε  Πρόεδρος του Συνδέσμου 
Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας, οι πρόεδροι σωματίων των 
εργαζομένων σε σχετικές επιχειρήσεις και οργανισμούς, ο Δήμαρχος της 
περιοχής που θα διεξαχθεί ερεύνα ή εξόρυξη και ο Πρόεδρος του Εμπορικού 
Επιμελητηρίου της εν λόγω περιοχής. 
Οι διατελέσαντες μέλη του εν λόγω  Ινστιτούτου θα αποτελούν  «δεξαμενή 
σκέψης»  και θα συμμετέχουν στις συνεδριάσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου.  
 
Πηγές: 
[1] Οικονομική Επιθεώρηση , ΦεβΝαρ./2022) 

[2] orykta.gr ( Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (Σ.Μ.Ε.) ,με τη συνεργασία και επιστημονική 
επιμέλεια της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π. και του Τμήματος Γεωλογίας και 
Γεωπεριβάλλοντος του Ε.Κ.Π.Α.) 
[3] axianews , 12-13/3/2022, 9/4/2022, 22/4/22 
[4] energy press : 29/04/ 2022  ,  01 /5/ 2022, 3/5/22 

[5] Οικονομική Επιθεώρηση τεύχη , Φεβρουάριος,  Μαίος/2022 
[6] Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 07-10-2013   , Ελληνικός Ορυκτός Πλούτος.net  22 /11/ 2015 
 [7]  Αριστοφάνης Στεφάτος, Διευθύνον Συμβούλος της Ελληνικής 
 Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων Α.Ε. Ομιλία  ΑΠΘ, 17 Μαΐ 2021 
 [8] ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 11/05/2022    
 [9} ecopress 
 [10) De-Facto 03/5/2022, 04/5/2022  ) 
[11] FOREIGN AFFAIRS, τεύχη 70/2021, 74/2022, 75/2022 
[12] Φυσιολογία των φυτών ,από το μόριο στο περιβάλλον. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης-2003 
[13] ΕΣΤΙΑ  5/3/2022 , 27/3/2022 Κ.Ν. Σταμπολής ,     
 [14] Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής  Οικονομίας ΕΜΠ και Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Οικονομική 
Επιθεώρηση Φεβρ.2022 
[15] Βαβελίδης Μιχάλης,  Καθηγητής   Γεωλογίας  ΑΠΘ, Ημερίδα 25 /4/ 2017  Τμήμα Γεωλογίας  ΑΠΘ ,με θέμα : 
«Αναζήτηση και εκμετάλλευση ορυκτών πρώτων υλών από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα» 
[16] Τσιραμπίδης Α. & Φιλιππίδης Α. (2013). Ορυκτοί Πόροι Ελλάδος: (Τομέας Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-

Κοιτασματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ) 

[17] Τερέζα Φωκιανού, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της FLOW Energy Α.Ε και Πρόεδρος της Επιτροπής 
Υδρογονανθράκων του ΙΕΝΕ,  εξηγεί με στοιχεία στον 98.4 
[18] Φώσκολος Αντώνιος : Ομότιμος Καθηγητής  Τµήµατος  Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείου Κρήτης , Χανιά  

&  Οµότιµος Επιστημονικός Ερευνητής της Καναδικής Κυβέρνησης 

[19]  BANKING NEWS 18/04/2022 Διαδικτυακή εκδήλωση του Ινστιτούτου Ενέργειας 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης ( ΙΕΝΕ)   
[20]  Γ. Τσανανάς , Μεταλλειολόγος -Μηχανικός, Ομιλία   στο ΤΕΕ για τον Ορυκτό  πλούτο  -18 Μαΐου 2018  

[21] Αθανάσιος Κεφάλας ,Πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΜΕ- Ελλάδας) (ομιλία 
του στο Olympia Forum , Ζάππειο Μέγαρο, 20-21 Οκτωβρίου 2021). 
[22] KOOL NEWS 24 Μαρτίου, 2022 
[23]  Ανέστης Φιλιππίδης Καθηγητής:  Διάλεξη του ΑΠΘ 12/3/2021- Τομέας Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-
Κοιτασματολογίας  /Τμήμα Γεωλογίας 
[24] Δρ. Νικόλαος Αρβανιτίδης . Διάλεξη του ΑΠΘ 12/3/2021- Τομέας Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας  
/Τμήμα Γεωλογίας 
[25] ΙΟΒΕ : Η  συμβολή της εξορυκτικής βιομηχανίας στην Ελληνική οικονομία ,Μάρτιος 2016 
[26] NewsNow.com (Μάιος /2019) & BreafinkNews (23/1/2021) 

 

                                                      16/6/2022 
                                              Δημήτρης Μπαμπίλης                                     


