ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΣΑΛΛΕΙΩΝ ΔΙΕΘΝΟΤ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Με απόφαςθ του Τφυπουργοφ ΠΕΚΑ Γιάννθ Μανιάτθ, ςυγκροτικθκε ςτισ αρχζσ του
2011 ειδικι Επιτροπι, από ςτελζχθ του Τπουργείου Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και
Κλιματικισ Αλλαγισ και επιςτιμονεσ του ΙΓΜΕ, για τθν καταγραφι και αξιολόγθςθ
του οικονομικοφ και αποκεματικοφ δυναμικοφ όλων των δθμοςίων μεταλλείων, των
εξθρθμζνων υπζρ του Δθμοςίου μεταλλευτικϊν χϊρων και των ιδθ ερευνθκζντων
από το ΙΓΜΕ λατομικϊν χϊρων βιομθχανικϊν ορυκτϊν.
τόχοσ τθσ Επιτροπισ είναι να αξιοποιιςει το ςφνολο των ςτοιχείων, καταγραφϊν
και κτθματολογίων που βρίςκονται ςτθ διάκεςθ του Ελλθνικοφ Κράτουσ για τον
ορυκτό πλοφτο τθσ χϊρασ, τα τελευταία 100 χρόνια.
φμφωνα με τθν απόφαςθ ςυγκρότθςισ τθσ, θ Επιτροπι κα πρζπει να ολοκλθρϊςει
το ζργο τθσ μζχρι 30 Ιουνίου 2012. Ήδθ όμωσ, ζχει υποβάλει τθν πρϊτθ τθσ ζκκεςθ
ςτον Τφυπουργό Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, με τουσ
πρϊτουσ προτεινόμενουσ προσ περαιτζρω αξιοποίθςθ Δθμόςιουσ Μεταλλευτικοφσ
Χϊρουσ (Δ.Μ.Χ.).
Για επτά (7) από τουσ χώρουσ αυτοφσ ζχουν ιδθ ξεκινιςει οι προκαταρκτικζσ
διαδικαςίεσ για τθν εκμίςκωςι τουσ μζςω τριών (3) διεκνών διαγωνιςμών.
Παράλλθλα, ζχει ολοκλθρωκεί καταρχιν θ καταγραφι όλων των ςτοιχείων των
πρϊτων πενιντα (50) Δθμόςιων Μεταλλευτικϊν Χϊρων από τουσ εκατό (100) και
πλζον που υπάρχουν ςε όλθ τθν Ελλθνικι Επικράτεια. Μζςω τθσ πρωτοβουλίασ
αυτισ, επιδιϊκεται θ εκμίςκωςθ από πλευράσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου πάνω από
20 χϊρων που κα αποτελζςουν τθ βάςθ ιςάρικμων νζων επενδφςεων ςτο
μεταλλευτικό τομζα.
Οι τρεισ (3) χϊροι που ςχεδιάηεται να εκμιςκωκοφν ανικουν ςτισ Γεωγραφικζσ
Ενότθτεσ Κιλκίσ και Ροδόπθσ. Σα βαςικά χαρακτθριςτικά τουσ ζχουν ωσ εξισ:

1. Δθμόςιοσ Μεταλλευτικόσ Χώροσ (Δ.Μ.Χ.) Πολφκαςτρου – κρα
Ο Δθμόςιοσ Μεταλλευτικόσ Χϊροσ Πολυκάςτρου – κρα βρίςκεται ςτθν Περιφζρεια
Κ. Μακεδονίασ ςτο Νομό Κιλκίσ, περίπου 25 χιλιόμετρα ΒΔ τθσ Αξιοφπολθσ. Σο
κοιταςματολογικό ενδιαφζρον του ΔΜΧ, μετά από ςυςτθματικι ζρευνα του ΙΓΜΕ,
εντοπίηεται ςτα βζβαια αποκζματα 4.700.000 τόνων με 7,7% Ψευδάργυρο και
Μόλυβδο, που περιζχουν 113.000 τόνουσ Μολφβδου, 172.000 τόνουσ
Ψευδαργφρου και 80 τόνουσ Αργφρου.
Σα δυναμικά αποκζματα εκτιμϊνται ςε 12.000.000 τόνουσ με 7,5% Ψευδάργυρο και
Μόλυβδο. Η «IN SITU» αξία των περιεχομζνων μετάλλων Μολφβδου,
Ψευδαργφρου και Αργφρου ςτα βζβαια αποκζματα, ανζρχεται περίπου ςε 1 δισ
Ευρώ και ςτα δυναμικά εκμεταλλεφςιμα αποκζματα ςε 2,5 δις. Ευρώ.
ε ςχζςθ με τισ ςθμερινζσ προοδευτικζσ τάςεισ τθσ αγοράσ και τθν διαρκϊσ
αυξανόμενθ ηιτθςθ ςε κρίςιμα μζταλλα, προτείνεται θ διερεφνθςθ για τθν
παρουςία Ινδίου και Γερμανίου, που ςυχνά εμπλουτίηονται ςτα μικτά κειοφχα
κοιτάςματα τφπου Πολυκάςτρου.
τον ίδιο διαγωνιςμό εντάςςεται και το κοίταςμα Μολυβδαινίου ςτθν γειτονικι
περιοχι του Μαφρου Δζντρου, με δυναμικά αποκζματα περιεχομζνου
Μολυβδαινίου αξίασ «IN SITU» περίπου 0,2 δις. Ευρϊ.
τθν περιοχι αυτι θ παρουςία Χαλκοφ και Βολφραμίου χρίηει περαιτζρω
ερευνθτικοφ ενδιαφζροντοσ.

2. Δθμόςιοσ Μεταλλευτικόσ Χώροσ (Δ.Μ.Χ.) Βάκθσ – Γερακαρίου
το Δθμόςιο Μεταλλευτικό Χϊρο Βάκθσ – Γερακαριοφ, το οικονομικό και
επενδυτικό ενδιαφζρον εντοπίηεται ςτθν παρουςία κοιταςματολογικϊν
ςυγκεντρϊςεων Χαλκοφ και Χρυςοφ ςε μία ευρεία περιοχι.
Ο εν λόγω ΔΜΧ βρίςκεται ςτο Νομό Κιλκίσ, ςτθν περιοχι των Δ.Δ. Σζρπυλλου,
Βάκθσ, Ευκαρπίασ, Γερακαρίου, Κεντρικοφ Μυλοχωρίου – Αντιγόνειασ του Διμου
Κιλκίσ.
Σα βεβαιωμζνα αποκζματα, βάςει προθγοφμενων ερευνθτικϊν εργαςιϊν του ΙΓΜΕ,
ανζρχονται ςυνολικά ςε 28.000.000 τόνουσ με 0,4% Χαλκό και 0,9 γρ./τόνο Χρυςό,
ενϊ τα δυναμικά (potential resources) ςε 180.000.000 τόνουσ με τισ ίδιεσ
περιεκτικότθτεσ.
Η ακακάριςτθ αξία των περιεχόμενων μετάλλων (gross metal value) Χαλκοφ και
Χρυςοφ ςτα βζβαια αποκζματα ανζρχεται «IN SITU» περίπου 1,5 δις. Ευρώ, ενώ
ςτα δυναμικά εκμεταλλεφςιμα αποκζματα θ αξία αυτι πλθςιάηει τα περίπου 7,0
δις. Ευρώ.
τθ μελλοντικι εξζλιξθ τθσ περιοχισ αυτισ κα πρζπει να ςυμπεριλθφκεί το
πρόςκετο αποκεματικό δυναμικό των 4,0 δις. Ευρώ που αναμζνεται να προκφψει
από τισ ζρευνεσ του ΙΓΜΕ ςτο γειτονικό κοίταςμα τθσ Ποντοκεραςιάσ ςτο πλαίςιο
ςχετικοφ ζργου του ΕΠΑ.

3. Δθμόςιοσ Μεταλλευτικόσ Χώροσ (Δ.Μ.Χ.) Καλλυντθρίου
το Δθμόςιο Μεταλλευτικό Χϊρο Καλλυντθρίου, το κοιταςματολογικό ενδιαφζρον
εντοπίηεται ςτθν παρουςία μεταλλοφορίασ Αντιμονίτθ και των περιεχομζνων
μετάλλων Αντιμονίου, Μολφβδου, Ψευδαργφρου, Χαλκοφ και Αργφρου, ενϊ ςτον
ευρφτερο ΔΜΧ υπάρχουν ενδείξεισ και για μεταλλοφορία Χρυςοφ. Ο εν λόγω ΔΜΧ
βρίςκεται ςτθν περιοχι Άνω Δροςίνθσ Καλλυντθρίου του Διμου Αρριανϊν του Ν.
Ροδόπθσ.
Η αξία ςε περιεχόμενα μζταλλα αντιμονίου, αργφρου και χρυςοφ ςτα δυναμικά
αποκζματα ανζρχεται «IN SITU» ςε περίπου 0,5 δισ. Ευρώ.
υνολικά θ αξία των περιεχόμενων μετάλλων «IN SITU» και ςτουσ τρεισ ΔΜΧ είναι
περίπου 2,5 δισ. Ευρϊ ςτα βζβαια αποκζματα και 10 δισ. Ευρϊ ςτα δυναμικά
αποκζματα.
θμειϊνεται ότι ςφμφωνα με διεκνείσ μελζτεσ, περίπου το 60-65 % των παραπάνω
εκτιμιςεων αποτελεί τθν κακαρά αξία (net return) και ςε κάκε περίπτωςθ αυτό
ιςχφει μόνο όταν πρόκειται για κακετοποιθμζνθ μεταλλευτικι – μεταλλουργικι
δραςτθριότθτα.
Δυναμικά αποκζματα κεωροφνται αυτά των οποίων θ εκμετάλλευςθ είναι δυνατι
τόςο ςτισ ςθμερινζσ ςυνκικεσ αγοράσ, όςο και ςτο μζλλον.
Βζβαια αποκζματα κεωροφνται αυτά που είναι κοιταςματολογικά εκμεταλλεφςιμα
για βιϊςιμθ και παραγωγικι εξόρυξθ με τισ ςθμερινζσ οικονομικζσ ςυνκικεσ.

