
Ορυκτές Πρώτες Ύλες  ( ΟΠΥ)
❑ Ο άνθρωπος χρησιμοποίησε τις ΟΠΥ ήδη από την Παλαιολιθική Εποχή.

❑ Η επιβίωσή του ανθρώπου και η ανάπτυξη της ανθρώπινης κοινωνίας βασίζεται

κατά κύριο λόγο στην ικανότητα που ανέπτυξε ο άνθρωπος μαθαίνοντας να

αξιοποιεί τις φυσικές πρώτες ύλες της γης.

❑Λατομικές δραστηριότητες στον ελλαδικό χώρο έχουμε ήδη από την

Παλαιολιθική Εποχή. Πυριτόλιθου 40.000.π.Χ, Οψιδιανού (οψιανού) 7.000 π.Χ

Παλαιολιθικό λατομείο 

πυριτόλιθου, Πετρωτά  Ροδόπης, 

40.000  π.Χ

Λίθινα εργαλεία, Νεολιθικός οικισμός,

Μικρό Βουνί Σαμοθράκης,  6η Χιλιετία  π.Χ

Οψιδιανός, 

Αδάμαντας Μήλου 



Cu-Au-Ag-Pb-Fe-Sn-Hg

Προσχωματικός χρυσός, Β. 

Ελλάδα

• Μεγάλη σημασία για τον άνθρωπο είχαν κατά την
αρχαιότητα ορισμένα από τα μέταλλα όπως ο χαλκός, ο
χρυσός, ο άργυρος και ο μόλυβδος.

• Ο χαλκός και ο χρυσός είναι ένα από τα πρώτα μέταλλα
που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος (6η Χιλιετηρίδα π.Χ. ).

• Υπάρχουν πολλές ιστορικές αναφορές που δηλώνουν τη
σημασία του χρυσού στη ζωή των αρχαίων.

• Ο ποιο χαρακτηριστικός μύθος με σαφή συμβολικό
χαρακτήρα είναι η εκστρατεία για την απόκτηση του «
χρυσόμαλλου δέρατος ». Η εκστρατεία αυτή ήταν
ουσιαστικά μια επιχείρηση για αναζήτηση και
εκμετάλλευση χρυσοφόρων κοιτασμάτων.

Χρυσό Στεφάνι , Κ. Μακεδονία



ΟΡΥΚΤΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ( ΟΠΥ)

ΟΡΥΚΤΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ (ΟΠΥ): θεωρούνται όλα τα αυτοφυή στοιχεία, τα

ορυκτά και τα πετρώματα που βρίσκονται σε μεγαλύτερες η μικρότερες

συγκεντρώσεις στο φλοιό της γης.

ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ: Είναι οι συγκεντρώσεις Ο.Π.Υ που κάτω από τις τρέχουσες

οικονομικές και τεχνολογικές συνθήκες μπορούν να εκμεταλλευτούν.

ΟΡΥΚΤΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ: Αποθέματα + Δυνητικές Ο.Π.Υ.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ: Ποσότητα Ο.Π.Υ. που κάτω από τις τρέχουσες οικονομικές και

τεχνολογικές συνθήκες μπορούν να εκμεταλλευτούν

ΔΥΝΙΤΙΚΕΣ Ο.Π.Υ.: Ποσότητα Ο.Π.Υ. που δεν κρίνονται εκμεταλλεύσιμες και

αναμένουν ευνοϊκές συνθήκες τιμής πώλησης και τεχνολογίας για να

χαρακτηριστούν αποθέματα



ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ ΟΠΥ



Ορυκτές Πρώτες Ύλες  ( ΟΠΥ)

ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΕΙΩΣΗ 
ΚΟΣΤΟΥΣ

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ



ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΜΟΤΗΤΑ
Είναι η δυνατότητα μιας προσοδοφόρας εξόρυξης ΟΠΥ

Είναι το οικονομικό όριο εκείνο πάνω από το οποίο ένα

κοίτασμα συμφέρει να εκμεταλλευτεί

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΜΟΤΗΤΑ 

(Εξαρτάται)

Περιεκτικότητα σε Χρήσιμα Συστατικά ( Ποιότητα )

Ποσότητα σε Χρήσιμα Συστατικά ( Αποθέματα )

Αξία Χρήσιμων Συστατικών ( Τιμή Αγορών )



ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΜΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ



ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΝΙΚΕΛΙΟΥ



ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 
ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ



ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΠΥ
(Με επιστημονικά κριτήρια)

Σήμερα είναι γνωστές  πάνω από 200 ΟΠΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:  

Στερεές, Υγρές, Αέριες 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: 

Μεταλλεύματα, Άλατα, Πετρώματα, Γαίες, 

Άνθρακες και Στερεά Καύσιμα, Πετρέλαιο, 

Φυσικό Αέριο, Νερό

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ:  Μεταλλικές, 

Μη Μεταλλικές, Ενεργειακές



ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ Ο.Π.Υ

Μεταλλεύματα Σιδήρου, Μεταλλεύματα Χάλυβα (Mn, Cr, Mo)

Βαρέα Μέταλλα ( Cu, Sn, Hg ), Ελαφρά Μέταλλα ( Al, Mg )

Ευγενή Μέταλλα ( Au, Ag, Pt )

Σπάνια και Ραδιενεργά Μέταλλα (U, Ra, Be)

ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ Ο.Π.Υ

Βιομηχανικά Ορυκτά και Πετρώματα

ΕΝΕΡΓΙΑΚΕΣ Ο.Π.Υ.

Υγρές και Αέριες (πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο)

Στερεές ( Άνθρακας, Τύρφη, Ραδιενεργά Ορυκτά)

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΠΥ
(Σύμφωνα με τη Βιομηχανική-Καταναλωτική εφαρμογή)



Οι  Ορυκτές Πρώτες Ύλες διακρίνονται: 

Μεταλλευτικά Ορυκτά ή Μεταλλεύματα
και

Λατομικά ορυκτά

Τα Μεταλλευτικά Ορυκτά ή Μεταλλεύματα διακρίνονται:

Αυτοφυή Μέταλλα( Cu, Au, Ag )

Ενώσεις Μετάλλων ( Σιδηροπυρίτης, Γαληνίτης   )

Ορυκτά Ραδιενεργών Μετάλλων ( Ουρανινίτης )

Ορυκτά Μετάλλων Σπανίων Γαιών  κ.λ.π.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΠΥ
(Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ελληνικού Μεταλλευτικού 

Κώδικα, του Ν669/1977 περί Άδειας Εκμετάλλευσης Μεταλλείων-
Λατομείων, του Ν1428/1984 περί Αδειών Εκμετάλλευσης καθώς και του 

Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών )



➢ Αδρανή υλικά: Τα προϊόντα των οποίων χρησιμοποιούνται στην
κατασκευή τεχνικών έργων καθώς και τα ασβεστολιθικά πετρώματα
που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ασβέστου, υδραυλικής
σκόνης και οι ακατέργαστες σχιστολιθικές πλάκες.

➢ Μάρμαρα: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν διάφορα πετρώματα τα
οποία εξορύσσονται σε όγκους, μπορούν να λειανθούν και να
στιλβωθούν καθώς επίσης ο πωρόλιθος, το αλάβαστρο και ο όνυχας.

➢ Βιομηχανικά ορυκτά: Αυτή η κατηγορία αποτελείται από τα
ορυκτά: Καολίνης, μπεντονίτης, κιμωλία, γύψος, περλίτης, κίσηρις,
θηραϊκή γη, χαλαζίας, χαλαζιακή άμμος, άργιλοι, μάργες, καθώς και
αργιλικά και μαργαϊκά πετρώματα χρησιμοποιούμενα στην
τσιμεντοποιία, κεραμοποιία, πλινθοποιία και τέλος τα Ορυκτά της
Ομάδας του Ζεολίθου

Λατομικά Ορυκτά

Όλα τα ορυκτά τα οποία δεν είναι μεταλλεύματα ή μεταλλευτικά ορυκτά.



Νόμοι (N), Νομοθετικά (Ν.Δ.) και Προεδρικά Διατάγματα (Π.Δ.) και Υπουργικές 
Αποφάσεις (Υ.Α.) για την έρευνα και εκμετάλλευση λατομικών προϊόντων και 

μαρμάρων

Νόμος Περιεχόμενο

Ν.Δ. 4433 Περί Μεταλλευτικών Ερευνών….διατάξεων (1964)

Ν.Δ. 210 Περί Μεταλλευτικού Κώδικος (ΦΕΚ 277Α/1973)

Ν. 272 Περί ιδρύσεως Ινστιτούτου Γεωλογικών….(ΙΓΜΕ) (ΦΕΚ 50Α/1976)

Ν. 273 Περί τροποποιήσεως του Ν.Δ. 4433 (ΦΕΚ 50Α/1976)

Ν. 274 Περί τροποποιήσεως του Μεταλλευτικού Κώδικος (ΦΕΚ 50Α/1976)

Ν. 386 Περί εκμεταλλεύσεως λατομείων….Πεντελικού όρους (ΦΕΚ 188Α/1976)

Ν. 669 Περί εκμεταλλεύσεως λατομείων (ΦΕΚ 241Α/1977)

Π.Δ. 285 Περί εκμισθώσεως δημοσίων λατομείων….μαρμάρων (ΦΕΚ 83Α/1979)

Ν. 998 Περί προστασίας των δασών….χώρας (ΦΕΚ 289Α/1979)

Υ.Α. Περί επικυρώσεως τεχνικών….περιβάλλοντος (ΦΕΚ 820Β/1980)

Ν. 1428 Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών….διατάξεις (ΦΕΚ 43Α/1984)

Υ.Α. Κανονισμός Μεταλλευτικών & Λατομικών εργασιών (ΦΕΚ 931Β/1984)

Ν. 1650 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160Α/1986)

Υ.Α. Περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΦΕΚ 678Β/1990)

Ν. 2115 Τροποποίηση, αντικατάσταση και συμπλήρωση….Ν. 1428 (ΦΕΚ 15Α/1993)

Υ.Α. Όροι και διαδικασία εκμισθώσεως, …. αδρανών υλικών (ΦΕΚ 917Β/1993)

Ν. 2702 Διάφορες ρυθμίσεις …. και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 70Α/1999)

Ν. 2837 Ρύθμιση θεμάτων ανταγωνισμού …. και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 178Α/2000)

Ν. 3010 Εναρμόνιση Ν. 1650 με οδηγίες 96/61 & 97/11 Ε.Ε. (ΦΕΚ 91Α/2002)

Ν. 3299 Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων….Σύγκλιση (ΦΕΚ 261Α/2004)

Ν. 3335 Έλεγχος……. Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 95Α/2005)



Ν669/1977, ΦΕΚ -241, Ν1428 ΦΕΚ 43/11.4.1984

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ και ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ

• Η εκμετάλλευση των λατομείων Β.Ο.Π επιτρέπεται μόνο κατόπιν άδειας
εκμετάλλευσης χορηγούμενη από την Περιφέρεια και εφόσον έχει
προηγηθεί η Άδεια Μεταλλευτικών – Λατομικών Ερευνών. Για τα δημόσια
λατομεία η σύμβαση μίσθωσης επέχει και θέση άδειας εκμετάλλευσης.
Έγκριση ΑΜΕ μετά από υποβολή στο ΥΠΕΚΑ εφόσον πληρούνται οι όροι
και οι προϋποθέσεις

• Άδεια Μεταλλευτικών-Λατομικών Ερευνών δίνεται μετά από Αίτηση

• Ειδικότερα στον Κανονισμό αυτό, καθορίζονται τα κριτήρια για την:

• Ορθολογική έρευνα, εκμετάλλευση, αξιοποίηση και επεξεργασία των
ορυκτών πρώτων υλών

• Οι υποχρεώσεις των εκμεταλλευτών, εργοδοτών, μελετητών, επιβλεπόντων
και εργαζομένων

• Τα πλαίσια για την μελέτη, την οργάνωση, λειτουργία και επίβλεψη των
αντίστοιχων έργων.

• Τα μέτρα για την ασφάλεια της ζωής και της υγείας των εργαζόμενων και
την ασφάλεια των εγκαταστάσεων

• Τα μέτρα για την προστασία της επιφάνειας και του περιβάλλοντος χώρου

• Ο έλεγχος ασκείται από την αρμόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων



Ν669/1977, ΦΕΚ -241, Ν1428 ΦΕΚ 43/11.4.1984

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ και ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ

• Αίτηση για ΑΛ-ΛΕ(θα περιλαμβάνει)

• Στοιχεία Επιχείρησης- Έργου

• Τοπογραφικά Διαγράμματα (Αζιμουθιακές Συντεταγμένες)

• Οικονομικό-Τεχνική μελέτη (απαιτείται και για τα δημόσια λατομεία που
βρίσκονται μέσα στις λατομικές περιοχές) και περιλαμβάνει :

• Γεωλογικά στοιχεία και γεωλογική χαρτογράφηση του χώρου, στην αντίστοιχη 
κλίμακα που συνοδεύονται από τις σχετικές Γεωλογικές Τομές 

• Καθορισμός και περιγραφή των σχετικών μεταλλευτικών ή λατομικών εργασιών

• Χρονοδιάγραμμα εξέλιξης των παραπάνω εργασιών και ύψος προϋπολογιζόμε-
νης δαπάνης 

• Χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης του τοπίου.

• Κεφάλαιο μεταλλευτικών ή λατομικών εργασιών εκμετάλλευσης με: 
α)Γεωλογικά και κοιτασματολογικά στοιχεία του χώρου β) Υπολογισμός 
αποθεμάτων γ) Μέθοδο εκμετάλλευσης του κοιτάσματος δ)υπολογισμός των 
απολήψιμων αποθεμάτων ε) Χρονοδιάγραμμα εξέλιξης των παραπάνω 
εργασιών. 

• Οφέλη που θα προκύψουν από την Εκμετάλλευση (Τοπική Κοινωνία -Δημόσιο)

• Περιβαλλοντική μελέτη –Τρόπος Αποκατάστασης



Ν669/1977, ΦΕΚ Α΄ -241 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ

Δεν χορηγείται άδεια
• Σε χώρους δημόσιου συμφέροντος και στρατηγικής

σημασίας ( Στρατόπεδα, Σιδηροδρομικούς Σταθμούς,
Αεροδρόμια κλπ.)

• Σε αρχαιολογικούς χώρους
• Σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ιδιαίτερου

πολιτιστικού ενδιαφέροντος και φυσικού κάλλους, οι
οποίες μετά την εκμετάλλευση θα έχουν αλλοιωθεί σε μη
αντιστρεπτό βαθμό

• Σε περίπτωση δασικών εκτάσεων, απαιτείται η αρχική
γνωμοδότηση της Δασικής Υπηρεσίας (Ν669/1977 Αρ.4
Παρ.2δ).

• Η εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών σε όλη τη
χώρα επιτρέπεται μόνο μέσα στις λατομικές περιοχές
που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 3.



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

• Οι εργασίες πρέπει να σχεδιάζονται και να εκτελούνται έτσι ώστε η
εκμετάλλευση να είναι ορθολογική (να αποφεύγεται η ληστρική
εκμετάλλευση) να αποφεύγεται η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και να
υπάρχει πρόγραμμα πρόληψης των επιπτώσεων και αποκατάσταση
του περιβάλλοντος χώρου

Ειδικά μέτρα προστασίας και αποκατάστασης

• Κάθε επιφανειακή εκσκαφή πρέπει να γίνεται με βαθμίδες

• Πρέπει να γίνεται ξεχωριστή εξόρυξη και απόθεση την φυσικής γης και
να διατηρείται κατάλληλα για την επαναχρησιμοποίηση της

• Οι σωροί των στείρων υλικών πρέπει να ενισχύονται με
δενδροφυτεύσεις

• Η επεξεργασία και διάθεση των λυμάτων, υγρών αποβλήτων και
στερεών απορριμμάτων μπορεί να γίνεται μόνο μετά από άδεια των
υγειονομικών υπηρεσιών και υπηρεσίες Περιβάλλοντος περιφέρειας

• Η φόρτωση, μεταφορά και αποθήκευση προϊόντων και απορριμμάτων
πρέπει να γίνεται με τρόπο ώστε να αποφεύγεται η επιβάρυνση και η
ρύπανση του περιβάλλοντος

• Η τελική μορφή της αποκατάστασης πρέπει να εναρμονίζεται με το
ευρύτερο περιβάλλον και να υπάρχει η μικρότερη δυνατή αλλοίωση


