
 

ΠΡΟΟΔΕΤΣΙΚΗ ΤΠΕΙΡΩΗ ΓΕΩΛΟΓΩΝ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΚΑΣΑΡΓΗΗ  Ή ΤΓΧΩΝΕΤΗ ΣΟΤ ΙΓΜΕ 

 

Με μεγάλθ ζκπλθξθ και οργι ακοφςαμε τον Αντιπρόεδρο τησ Κυβζρνηςησ να εξαγγζλλει 

την κατάργηςη ή την ςυγχώνευςη δηλαδή την διάλυςη,   του Ινςτιτοφτου Γεωλογικών και 

Μεταλλευτικών Ερευνών. Η απόφαςθ διάλυςθσ του ΙΓΜΕ αποτελεί διεκνι πρωτοτυπία. 

Μια τζτοια πλθροφορία,  μόνο αλγεινι κατάπλθξθ μπορεί να προκαλζςει. Να ςυηθτείται, 

και μάλιςτα με μεγάλθ ςοβαρότθτα, θ κατάργθςθ ενόσ ερευνθτικοφ δθμόςιου φορζα που 

ζχει ςθμαντικι προςφορά ςτθν χϊρα. Η ςυνεχήσ υποβάθμιςη του Ινςτιτοφτου, η μείωςη 

του ρόλου των γεωπιςτημόνων, η ςυςτηματική καταςυκοφάντηςη όλων των δημόςιων 

φορζων ζρευνασ, βρίςκουν ζρειςμα  ςτην μνημονιακή πολιτική τησ κυβζρνηςησ, που 

απερίςκεπτα αποδζχεται κάθε πρόταςη ςυμβοφλων για «περικοπή εξόδων».   

 Σο ΙΓΜΕ, όλα αυτά τα χρόνια τθσ παρουςίασ του, ςαν επιςτθμονικόσ ερευνθτικόσ φορζασ 

ζχει παρουςιάςει ςθμαντικό ζργο και παρουςιάηει τεράςτια ςυμβολι ςτθν ανάπτυξθ τθσ 

χϊρασ μασ.  Ζχει  ςυμβάλλει ςτην βαςική εφαρμοςμζνη ζρευνα, ςτην ολοκλήρωςη τησ 

γεωλογικήσ χαρτογράφηςησ τησ χώρασ,  ςτον εντοπιςμό φυςικών πόρων, ορυκτών και 

υδάτινων, ςτην μελζτη γεωθερμικών πεδίων, ςτην αξιοποίηςη υπόγειων νερών για την 

αντιμετώπιςη υδρευτικών και αρδευτικών αναγκών, ςτην προςταςία οικιςμών από 

φυςικά καταςτροφικά φαινόμενα, ςτον ζλεγχο τησ ποιότητασ των υπόγειων και 

επιφανειακών νερών, για να αναφερθοφμε ςε μικρό μόνο μζροσ τησ  τεράςτιασ 

ςυμβολήσ του Ινςτιτοφτου. 

Πρζπει να ποφμε  ότι το  ΙΓΜΕ είναι από εκείνουσ τουσ Φορείσ που η προςφορά του ςτην 

Γεωεπιςτημονική  ζρευνα τησ χώρασ επί δεκαετίεσ ζχει αναγνωριςτεί και καταξιωθεί από 

την κοινωνία. Αν δεν υπήρχε το ΙΓΜΕ ςήμερα θα ζπρεπε  να το  δημιουργοφςαμε. 

 Η επιχειροφμενθ κατάργθςθ του ΙΓΜΕ, δεν φζρνει οικονομικζσ περικοπζσ και μείωςθ του 

χρζουσ. Μόνο δεινά μπορεί να ςθμαίνει:  Άγνοια των υπαρκτϊν πραγματικϊν ςυνκθκϊν, 

ξεποφλθμα του ορυκτοφ πλοφτου ςτα όποια ςυμφζροντα  ετοιμάηονται για τθν 

«αξιοποίθςθ και εκμετάλλευςθ»  του, ςοβαρά ελλείμματα ςτθν προςταςία του 

περιβάλλοντοσ, ανορκολογικι διαχείριςθ των υδατικϊν πόρων και ςοβαρι ανεργία ςτουσ 

κλάδουσ των γεωεπιςτθμόνων. 

Δεν υπάρχει χώρα ςτην Ε.Ε και όχι μόνο, που να μη διαθζτει Γεωλογικό Ερευνητικό 

Ινςτιτοφτο αντίςτοιχο του ΙΓΜΕ. Με την διάλυςη ή την ςυρρίκνωςη του ΙΓΜΕ δεν ζχει 

τίποτα να ωφεληθεί  η χώρα, αντίθετα  μάλιςτα, ςήμερα οι ςυνθήκεσ επιβάλλουν όχι τη 

διάλυςη του μοναδικοφ Γεωλογικοφ Ερευνητικοφ φορζα τησ χώρασ αλλά την ενίςχυςη 

του ςε προγράμματα, χρηματοδότηςη, νζο επιςτημονικό και τεχνικό προςωπικό και 

αναβάθμιςη του ερευνητικοφ του ρόλου.  



Διανφουμε μια περίοδο που θ ορκολογικι αξιοποίθςθ του ορυκτοφ μασ πλοφτου, θ 

προςαρμογι ςτισ κλιματικζσ αλλαγζσ και θ μείωςθ των ςυνεπειϊν τθσ κλιματικισ αλλαγισ, 

θ αντιμετϊπιςθ φαινομζνων λειψυδρίασ και ερθμοποίθςθσ, θ επάρκεια υδατικϊν πόρων 

και θ προςταςία τουσ από ενδεχόμενθ ρφπανςθ, αποτελοφν τα κλειδιά  για τθν 

αντιμετϊπιςθ τθσ οικονομικισ  κρίςθσ   και τθν ζξοδο τθσ χϊρασ από τθν φφεςθ και τθν 

αδιζξοδθ μνθμονιακι πολιτικι.  

Καλοφμε την Κυβζρνηςη να πάρει πίςω την απόφαςη  για διάλυςη του ΙΓΜΕ.  

 Επίςησ  η  παράταξη μασ καλεί τον φλλογο Ελλήνων Γεωλόγων, το Γεωτεχνικό 

Επιμελητήριο τησ Ελλάδασ, την Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία, το Σ.Ε.Ε. τα Πανεπιςτήμια 

και όλουσ τουσ επιςτημονικοφσ φορείσ και επιςτήμονεσ να αντιταχθοφν ςτην 

επιχειροφμενη κατάργηςη του ΙΓΜΕ και τον διαςκορπιςμό ή την απόλυςη  του άκρωσ 

εξειδικευμζνου  προςωπικοφ του. Να απαιτήςουν την άμεςη ανάκληςη τησ  απόφαςησ  

και την ενδυνάμωςη και αναβάθμιςη του ρόλου του ΙΓΜΕ με την ενίςχυςη του ςε 

προςωπικό και υλικά μζςα.   

Ακινα, 10 Ιουνίου  2011 

Η Γραμματεία τθσ Π..Γ. 


