ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΦΕΡΕΙ ΣΕ ΠΕΡΑΣ Η ∆.Κ.
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
Το ΙΓΜΕ και παλαιότερα το ΙΓΕΥ και το ΕΘΙΓΜΕ, στην 50χρονη και πλέον συνολική του
ιστορία, έχει επιδείξει ένα σηµαντικό έργο στον τοµέα της έρευνας εντοπισµού και αξιολόγησης
των µεταλλικών και των µη µεταλλικών (Βιοµηχανικά ορυκτά, ∆ιακοσµητικά, ∆οµικοί Λίθοι,
Αδρανή υλικά) Ορυκτών Πρώτων Υλών (Ο.Π.Υ.), που συνέβαλε στην βιοµηχανική και
κοινωνική ανάπτυξη της Xώρας.

Μερικά από τα πλέον αξιόλογα επιτεύγµατα του ΙΓΜΕ (ΙΓΕΥ-ΕΘΙΓΜΕ), που στήριξαν την
εγχώρια µεταλλευτική και λατοµική δραστηριότητα, αναπτύσσονται συνοπτικά πιο
κάτω:
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Μελέτη των γεωλογικών συνθηκών και των µεταλλογενετικών χαρακτηριστικών της
Χώρας, που αποτελεί την βασική υποδοµή για κάθε επενδυτικό σχεδιασµό στον τοµέα
της αξιοποίησης των Ο.Π.Υ. Στα πλαίσια αυτά έχουν εκδοθεί σε χρονικό διάστηµα
µόνο των τελευταίων 15 ετών πάνω από χίλιες ειδικές µελέτες στο πεδίο των Ο.Π.Υ.
Οι εταιρείες του κλάδου αλλά και κάθε µελετητής, ή ερευνητής, ή γενικότερα χρήστης
χρησιµοποιεί αδαπάνως ή έναντι συµβολικής τιµής, της µελέτες και τους γεωλογικούς
και κοιτασµατολογικούς χάρτες του ΙΓΜΕ για τα ερευνητικά τους προγράµµατα και
γενικά για κάθε επενδυτικό σχεδιασµό.
Η συστηµατική γεωλογική χαρτογράφηση και κοιτασµατολογική µελέτη των
βωξιτικών κοιτασµάτων της Χώρας, που έγινε από το ΙΓΕΥ κατά τις δεκαετίες του 50
και 60, οδήγησε στον εντοπισµό του πολύ µεγάλου αποθεµατικού δυναµικού των
Ελληνικών βωξιτών, που στηρίζει τη µεταλλουργία του αλουµινίου της Χώρας µας.
Στα πλαίσια των κοιτασµατολογικών αναγνωρίσεων όλου του Ελληνικού χώρου κατά
τη δεκαετία του 60 απογράφηκαν, αποτυπώθηκαν και µελετήθηκαν από οµάδα
επιστηµόνων του ΙΓΕΥ ολες οι εµφανίσεις και τα κοιτάσµατα των Ο.Π.Υ. και
εκπονήθηκε ο Μεταλλογενετικός Χάρτης της Ελλάδος σε κλίµακα 1:1,000,000, που
συνοδεύτηκε από επεξηγηµατικό κείµενο, έκδοσης ΕΘΙΓΜΕ, που ακόµη και σήµερα
παραµένει σε ισχύ, ύστερα από 40 και πλέον χρόνια και αποτελεί πηγή αξιόπιστων
στοιχείων περιγραφικής παρατήρησης.
Σηµαντική ήταν η ανακάλυψη από επιστήµονες του ΙΓΕΥ, κατά τη δεκαετία του 60, του
χαλκούχου κοιτάσµατος πορφυρικού τύπου στις Σκουριές Ν. Χαλκιδικής, που
αποτελεί σήµερα αντικείµενο νέων επενδυτικών σχεδίων για εκµετάλλευση χρυσού
και χαλκού.
Κατά τη δεκαετία του 70 επιστηµονικό κλιµάκιο του ΕΘΙΓΜΕ εντόπισε, χαρτογράφησε
και µελέτησε τα σιδηρονικελιούχα κοιτάσµατα της Κεντρικής Εύβοιας (Ψαχνά,
Βρυσάκια) και της Λοκρίδας, που στηρίζουν τη µεταλλουργία νικελίου της ΛΑΡΚΟ.
Στα πλαίσια της συστηµατικής γεωλογικής και κοιτασµατολογικής χαρτογράφησης της
Χαλκιδικής από κλιµάκιο επιστηµόνων του ΕΘΙΓΜΕ και του BGR, κατά τη δεκαετία του
70, αναδείχθηκε το σηµαντικό κοιτασµατολογικό και µεταλλευτικό δυναµικό της
Χαλκιδικής. Ο γεωλογικός χάρτης της Χαλκιδικής σε κλίµακα 1:100.000 αποτέλεσε επί
σειρά ετών βασική υποδοµή για της κοιτασµατολογικές έρευνες από διαφόρους
φορείς και ιδιωτικές µεταλλευτικές εταιρείες.
Σηµαντική εξάλλου υπήρξε η επιστηµονική συµβολή του ΙΓΜΕ στην ποιοτική
διερεύνηση των κοιτασµάτων µαγνησίτη της Χαλκιδικής και τον καθορισµό κριτηρίων
αξιολόγησης κοιτασµατοπιθανών περιοχών, ενώ για τα κοιτάσµατα µαγνησίτη της
Βόρειας Εύβοιας, αρχικά από το ΕΘΙΓΜΕ κατά τη δεκαετία του 70 και στη συνέχεια
από το Ι.Γ.Μ.Ε. κατά την δεκαετία του 90, πραγµατοποιήθηκαν κοιτασµατολογικές
µελέτες, που αποτελούν πολύτιµη υποδοµή.
Κατά τΙς δεκαετίες 80 και 90 το αποκεντρωµένο και οργανωµένο σε Περιφερειακές
µονάδες ΙΓΜΕ, ανταποκρινόµενο στην απαίτηση των συγκυριών της εποχής για
εντατικοποίηση της µεταλλευτικής έρευνας εντόπισε και αξιολόγησε κοιτάσµατα
θειούχων βασικών µετάλλων µολύβδου και ψευδαργύρου στη Βόρειο Ελλάδα και
στην Πελοπόννησο, µαγγανιοµεταλλευµάτων στη ∆ράµα και στη Χαλκιδική, ενώ
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πρότυπες µεταλλογενετικές µελέτες των οφιολιθικών πετρωµάτων του Βούρινου
οδήγησαν στην επαύξηση των χρωµιτικών αποθεµάτων, που στήριξαν τη µονάδα
παραγωγής σιδηροχρωµίου των ΕΛ.ΣΙ.
Ειδικότερα, η περίοδος 1987-91 σηµατοδοτείται από µια σηµαντική ανακάλυψη, που
είναι ο εντοπισµός από το ΙΓΜΕ, για πρώτη φορά στον Ελληνικό χώρο και
συγκεκριµένα στη περιοχή Σαππών του Ν. Ροδόπης, ενός χρυσοφόρου
κοιτάσµατος επιθερµικού τύπου, που αποτέλεσε στη συνέχεια ισχυρό πόλο έλξης
επενδυτικών κεφαλαίων από το εξωτερικό. Το δυνητικό αποθεµατικό δυναµικό σε
χρυσοφόρες συγκεντρώσεις στο χώρο της Ανατολικής Ροδόπης και ορισµένων
νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου φαίνεται να είναι πολύ µεγάλο, η δε µελλοντική
αξιοποίηση του θα µπορούσε να καταστήσει την Ελλάδα, σαν µια από της
σηµαντικότερες χρυσοπαραγωγές χώρες της Ευρώπης. Η ανακάλυψη αυτή των
επιστηµόνων του ΙΓΜΕ αναγνωρίσθηκε από την πολιτεία και επιβραβεύθηκε από το
Εµπειρίκιο Ίδρυµα και την Ακαδηµία Αθηνών.
Το ΙΓΜΕ, κατά τη δεκαετία του 80, κλήθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης να
συµβάλλει στη µετεγκατάσταση των λατοµείων θηραϊκής γης-πρώτης ύλης για τη
τσιµεντοβιοµηχανία – και κίσσηρης, της νήσου Σαντορίνης, για περιβαλλοντικούς
λόγους, µε στόχο τη διάσωση της καλδέρας, δεδοµένου ότι η νήσος παρουσίαζε µια
αλµατώδη τουριστική ανάπτυξη. Το ΙΓΜΕ ανταποκρινόµενο στο ρόλο του, ως
συµβούλου της πολιτείας, υπέδειξε νέες θέσεις εκµετάλλευσης στη νησίδα Γιαλί για
κίσσηρη και στη νήσο Μήλο για ποζολανικές γαίες.
Στα πλαίσια ερευνητικού προγράµµατος του ΙΓΜΕ, χαρτογραφήθηκαν, µελετήθηκαν
και αξιολογήθηκαν τα κοιτάσµατα γύψου της ∆υτ.Ελλάδος και της Κρήτης ,ως προς τη
δυνατότητα κάθετης αξιοποίησης τους, για παραγωγή προϊόντων υψηλής
προστιθέµενης αξίας. Οι µελέτες αυτές οδήγησαν στην ίδρυση καθετοποιηµένης
µονάδας παραγωγής γυψοσανίδων στην Αµφιλοχία, ενώ υπάρχουν εντοπισµένα και
µελετηµένα κοιτάσµατα από το ΙΓΜΕ, οπως για παράδειγµα το κοίτασµα καλής
ποιότητας γύψου στη Βρυσσέλα Θεσπρωτίας που θα µπορούσε να στηρίξει και νέα
καθετοποιηµένη µονάδα καθώς επίσης και άλλο αντίστοιχο στη νήσο Κρήτη.
Εξάλλου κοιτασµατολογικές και εργαστηριακές έρευνες από το ΙΓΜΕ, έδειξαν την
ύπαρξη πολύ µεγάλων αποθεµάτων ζεολιθικών τόφφων µε ικανοποιητικές
ιοανταλλακτικές ιδιότητες, στους νοµούς Ροδόπης και Έβρου µε δυνατότητες
αξιοποίησης τους σε περιβαλλοντικές εφαρµογές , καθώς και σε γεωργικές και
κτηνοτροφικές χρήσεις.
Επίσης το ΙΓΜΕ εντόπισε και µελέτησε αξιόλογες συγκεντρώσεις ολιβινικών
πετρωµάτων στο Βούρινο και στον χώρο του ∆ηµόσιου Μεταλλείου Βάβδου Ν.
Χαλκιδικής, κατάλληλων για τη κατασκευή πυρίµαχων προϊόντων, την µεταλλουργία,
την χαλυβουργία, για περιβαλλοντικές εφαρµογές, σαν αποξεστικό κ.ά. Ήδη ιδρύθηκε
µονάδα εξόρυξης ολιβίνη, µε αυξητική τάση παραγωγής, αξιοποιώντας τα κοιτάσµατα
του Βουρίνου. Επίσης το ΙΓΜΕ εντόπισε στο σχηµατισµό του Βερτίσκου της Κ.
Μακεδονίας, συγκεντρώσεις βερµικουλίτη µε υψηλή δυνατότητα ανταλλαγής
κατιόντων, για περιβαλλοντικές εφαρµογές, δέσµευση τοξικών µετάλλων από λύµατα
κ.ά.
Το ΙΓΜΕ µε βάση τα κοιτασµατολογικά και εργαστηριακά στοιχεία, εντόπισε στην
περιοχή της Κάτω Στενής της Κεντρικής Εύβοιας, κατάλληλη αργιλική πρώτη ύλη για
τις µονάδες κεραµοποιίας της Χαλκίδας, ώστε να µην επηρεαστεί η λειτουργία τους
από τη διακοπή των εξορυκτικών τους δραστηριοτήτων του Ληλάντιου πεδίου, λόγω
της οικιστικής ανάπτυξης της περιοχής.
Μια σηµαντική επιτυχία των τελευταίων χρόνων είναι και ο εντοπισµός από το ΙΓΜΕ
σε συνεργασία µε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, κοιτάσµατος ειδικών
µαγνησιούχων αργιλικών ορυκτών (ανταπουλγίτης – σαπωνίτης)στη περιοχή
των Γρεβενών, µε αξιόλογη προσροφητική και διηθητική ικανότητα. Η ανακάλυψη
αυτή οδήγησε στην ίδρυση και ανάπτυξη µονάδας επεξεργασίας και παραγωγής µε
εξαγωγικό προσανατολισµό.
Σηµαντικός τοµέας ανάπτυξης δραστηριότητας του ΙΓΜΕ είναι τα τελευταία χρόνια η
κοιτασµατολογική µελέτη και αξιολόγηση των λευκών ανθρακικών πετρωµάτων της
Χώρας µας, για την χρήση τους ως πληρωτικών στην χρωµατοβιοµηχανία, την
βιοµηχανία χάρτου κ.ά. Από τις µέχρι σήµερα έρευνες του ΙΓΜΕ διαφαίνεται ότι
υπάρχουν τα αποθέµατα κατάλληλου πετρώµατος για την καθετοποιηµένη αξιοποίησή
του σηµαντικού αυτού ορυκτού πόρου. Η ολοκλήρωση του
ερευνητικού
προγράµµατος, που βρίσκεται σε εξέλιξη, θα δώσει νέες προοπτικές επενδύσεων
στον τοµέα αυτό.
Στον τοµέα των διακοσµητικών πετρωµάτων, το ΙΓΜΕ έχει να επιδείξει αξιόλογη
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µαρµαροβιοµηχανίας αποτελεί ο εντοπισµός, κατά η δεκαετία του 80 από το ΙΓΜΕ
αξιόλογου κοιτάσµατος τραβερτίνη στην περιοχή Κούπας – Σκρά του Ν. Κιλκίς, το
οποίο ήδη σήµερα βρίσκεται σε εκµετάλλευση. Η εξειδικευµένη κοιτασµατολογική
µελέτη των κύριων µαρµαροφόρων περιοχών της Χώρας, σε συνδυασµό µε τον
εργαστηριακό ποιοτικό έλεγχο αποτελεί την µεθοδολογική προσέγγιση του ΙΓΜΕ,
συµβάλλοντας έτσι ουσιαστικά στην ανάπτυξη του κλάδου της µαρµαροβιοµηχανίας.
Αξιόλογη συµβολή στην ανάπτυξη του σηµαντικού αυτού πόρου της Χώρας µας µε
τον έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα, ήταν η ίδρυση και λειτουργία του διαπιστευµένου
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των
διακοσµητικών
πετρωµάτων.Εξάλλου εµφαση δίνεται τα τελευταία χρόνια, στην διερεύνηση της
αξιοποίησης των στείρων προϊόντων των λατοµείων, που αποτελούν µία εν δυνάµει
πρώτη ύλη µε υψηλή προστιθέµενη αξία για διάφορες βιοµηχανικές ή οικοδοµικές
χρήσεις, ενώ ενας εξίσου σηµαντικός νέος τοµέας δραστηριότητας του ΙΓΜΕ είναι και
η διερεύνηση της εναλλακτικής αξιοποίησης των ∆ηµόσιων εγκαταλειµµένων
λατοµείων , όπως η δηµιουργία θεάτρων , τόπων πολιτιστικών εκδηλώσεων, πάρκων,
χώρων αναψυχής κ.ά.
Ένας ολοένα εξελισσόµενος τοµέας είναι αυτός των αδρανών υλικών, απαραίτητη
πρώτη ύλη στις οικοδοµικές κατασκευές, στη οδοποιία , στα ∆ηµόσια έργα κ.λ.π. Το
ΙΓΜΕ συµµετέχει θεσµοθετηµένα (από τις λίγες περιπτώσεις που προβλέπεται από το
νόµο ο αποφασιστικός ρόλος του ΙΓΜΕ) στις νοµαρχιακές επιτροπές για την
χωροθέτηση και τον καθορισµό, σε κάθε Νοµαρχία, λατοµικών περιοχών εξόρυξης
αδρανών υλικών. H ∆.Κ γνωµατεύει για την καταλληλότητα των αδρανών υλικών. Στα
πλαίσια προγράµµατος που υλοποιείται τα τελευταία χρόνια, δηµιουργείται µια
ηλεκτρονική βάση δεδοµένων – GIS, της ποιοτικής και ποσοτικής αξιολόγησης όλων
των λατοµικών περιοχών της Χώρας και των λειτουργούντων λατοµείων. Το έργο
αυτό αποτελεί ένα πολύτιµο εργαλείο για τη βιοµηχανία σκυροδέµατος, τους
µηχανικούς των έργων, τις Νοµαρχίες, τους αρµόδιους φορείς, τις κατασκευαστικές
εταιρείες, δεδοµένου ότι, δίνει πληροφόρηση για την καταλληλότητα και γενικά την
ποιότητα των χρησιµοποιούµενων αδρανών υλικών, µε ιδιαίτερη έµφαση στις
επιβλαβείς προσµίξεις, που µπορεί να έχουν επιπτώσεις στην ποιότητα των
προϊόντων. Ειδικότερα για τα αδρανή υλικά ειδικών χρήσεων (σκληρά ή
αντιολισθηρά) για σκύρα σιδηροδροµικών γραµµών και για αντιολισθηρούς
ασφαλτοτάπητες, το ΙΓΜΕ έχει να επιδείξει ένα πολύ σηµαντικό ερευνητικό έργο µε
µεγάλο αριθµό µελετών για διαπίστωση της καταλληλότητας σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές και τα πρότυπα και για την εξασφάλιση πρώτης ύλης για µεγάλα έργα
οδοποιίας όπως η Εγνατία κ.ά.

