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Θέμα:  Προτάσεις  του  Συλλόγου  Επιστημονικού Προσωπικού  Ι.Γ.Μ.Ε.  (Σ.Ε.Π.‐Ι.Γ.Μ.Ε.)  για  την 

αναδιάρθρωση του Ινστιτούτου 
 
Το  Ινστιτούτο  Γεωλογικών  και Μεταλλευτικών  Ερευνών  (Ι.Γ.Μ.Ε.)  με  τη  σημερινή  του  μορφή, 
αποτελεί  το  διάδοχο  σχήμα  του  Ινστιτούτου  Γεωλογίας  και  Ερευνών  Υπεδάφους  (Ι.Γ.Ε.Υ.),  το 
οποίο άρχισε να λειτουργεί το 1952. Στην 65χρονη διαδρομή του άλλαξε ονομασίες και νομικά 
καθεστώτα (ΕΘ.Ι.Γ.Μ.Ε., Ε.Κ.Β.Α.Α.‐Ι.Γ.Μ.Ε.Μ.), παραμένοντας όμως σταθερά προσηλωμένο στην 
ανάπτυξη  των  Γεωλογικών  Επιστημών προς  όφελος  της  χώρας.  Σε  κάθε  αλλαγή  ακολουθούσε 
αντίστοιχη  οργανωτική  προσαρμογή  προκειμένου  να  καλυφθούν  οι  εκάστοτε  ανάγκες  της 
Ελληνικής κοινωνίας, ενώ δόθηκε έμφαση και στην περιφερειακή του διάρθρωση.  
 
Είναι  γνωστή η  μέχρι  σήμερα  προσφορά  του  Ι.Γ.Μ.Ε.  στην  Ελληνική  Πολιτεία  και  Κοινωνία. 
Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθοι τομείς δράσης και έρευνας:  
• Γεωλογική  χαρτογράφηση,  χερσαία  και  υποθαλάσσια,  που  αποτελεί  τον  πυλώνα  για  κάθε 

αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό (μελέτη αστικών και περιαστικών περιοχών), 
• Εφαρμοσμένη  έρευνα  στην  υποστήριξη  μεγάλων  έργων,  όπως  χάραξη  και  κατασκευή 

αγωγών  φυσικού  αερίου,  φραγμάτων,  οδικών  αξόνων  και  σιδηροδρομικών  γραμμών,  
καθορισμός αιγιαλών, έργα Μετρό κ.ά.,  

• Έρευνα  και  αποτύπωση  των  γεωτεχνικών  χαρακτηριστικών  εδάφους,  βραχομάζας  και 
υποθαλάσσιων πυθμένων για την κατασκευή τεχνικών έργων (βαθιών γεωτρήσεων, λιμένων, 
γεφυρών, αγωγών),  

• Ανάδειξη  γεωτόπων  και  δημιουργία  γεωπάρκων  για  την  προβολή  της  γεωλογικής  ‐ 
γεωμορφολογικής κληρονομιάς και την ανάπτυξη του γεω‐τουρισμού,  

• Τηλεπισκόπηση και δορυφορικά συστήματα παρατήρησης Γης, 
• Εφαρμοσμένη γεωφυσική έρευνα σε διεπιστημονικά προγράμματα μεταλλευτικής έρευνας, 

έρευνας υδάτινων πόρων, γεωθερμίας και τεχνικής γεωλογίας,  
• Έρευνα και ανάπτυξη του υδατικού δυναμικού, με ουσιαστική συμβολή στην κάλυψη όλων 

των  υδρευτικών  και  αρδευτικών  αναγκών  της  επικράτειας  αλλά  και  μελέτες  για  την 
προστασία και ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας, 

• Πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφικών φαινομένων, 
• Μελέτη της πρόσφατης ηφαιστειότητας και εκτίμηση ηφαιστειακού κινδύνου, 
• Έρευνα, εντοπισμός και αξιολόγηση μεταλλευμάτων, βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και 

διακοσμητικών λίθων,  
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• Καταγραφή  λατομικών  δραστηριοτήτων  και  απορριμμάτων  και  αξιολόγηση  των 
περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων, 

• Έρευνα και εντοπισμός πρώτων υλών για τη τσιμεντοβιομηχανία, 
• Μελέτες τεχνολογίας εμπλουτισμού και μεταλλουργίας, αξιολόγησης ορυκτών πρώτων υλών 

και  τοξικότητας  στερεών  βιομηχανικών  αποβλήτων  και  μεθοδολογίες  αξιοποίησης 
προϊόντων, παραπροϊόντων και απορριμμάτων μεταλλείων και λατομείων, 

• Έρευνα και εντοπισμός κοιτασμάτων λιγνίτη, των οποίων η αξιοποίηση έλυσε το ενεργειακό 
πρόβλημα της χώρας έως σήμερα, 

• Έρευνα, εντοπισμός και μελέτη των γεωθερμικών πεδίων της χώρας, 
• Έρευνα και εντοπισμός ραδιενεργών μεταλλευμάτων (ουρανίου), 
• Συνεργασία με ΔΕΠ‐ΕΚΥ (σήμερα ΕΛΠΕ) στην έρευνα υδρογονανθράκων,  
• Έρευνα και μελέτες επιπτώσεων στο περιβάλλον από διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες,   
• Παροχή  αξιόπιστων  αποτελεσμάτων  εργαστηριακών  αναλύσεων  νερών,  πετρωμάτων, 

μεταλλευμάτων  και  στερεών  καυσίμων  ‐  Έλεγχος  ποιότητας  εμφιαλωμένων  νερών 
(επιτραπέζιων και μεταλλικών) τόσο στην αρχική αξιολόγηση  τους αλλά και στη συνέχεια για 
την διακίνηση τους στην εγχώρια αγορά και τις εξαγωγές,  

• Σύνταξη πολυάριθμων θεματικών χαρτών, όπως Νεοτεκτονικών, Σεισμοτεκτονικών, Τεχνικο‐
Γεωλογικών,  Υδρογεωλογικών,  Υδρολογικών,  Κοιτασματολογικών,  Γεωχημικών, 
Γεωθερμικών, Γεωφυσικών κ.ά., σε διάφορες κλίμακες, 

• Συμμετοχή στην  εκπόνηση του πολυ‐στοιχειακού Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης, 
• Γνωμοδοτήσεις του Ι.Γ.Μ.Ε. σε πολυάριθμα αιτήματα, ως Τεχνικού Συμβούλου της Πολιτείας 

σε θέματα Γεω‐επιστημών, 
• Συνεργασία  με  Α.Ε.Ι  για  την  αρωγή/πρακτική  άσκηση  φοιτητών  και  τη  Δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση για την ενημέρωση μαθητών.  

Το  έργο  του  Ι.Γ.Μ.Ε.  έχει  καταγραφεί  σε  χιλιάδες  μελέτες,  οι  οποίες  αποτελούν  βασικό 
σημείο αναφοράς στο ευρύ πεδίο των γεωπεριβαλλοντικών και τεχνικών μελετών και ερευνών. 
Σημαντικός  αριθμός  αξιόλογων  επιστημονικών  εργασιών  έχουν  δημοσιευθεί  σε  διεθνή  και 
ελληνικά περιοδικά, καθώς και σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων. 

Όλα τα παραπάνω επιτεύχθηκαν από το εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό 
του Ινστιτούτου, με τη χρήση των πιο σύγχρονων τεχνικών έρευνας, κατάλληλου εξοπλισμού και 
σύγχρονων  διαπιστευμένων  εργαστηρίων,  με  άρτια  υποδομή,  σύγχρονο  εξοπλισμό  και 
μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία.  

Για  την  υλοποίηση  της  μέχρι  σήμερα  ερευνητικής  του  δραστηριότητας,  το  Ι.Γ.Μ.Ε  έχει 
χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (κυρίως κατά τα έτη 1976‐1985), το 
πρώτο  Σ.Π.Α.,  το  Β’  Κ.Π.Σ.,  το  Γ’  Κ.Π.Σ.,  το  Ε.Σ.Π.Α.,  Ανταγωνιστικά  Έργα  (απευθείας 
χρηματοδοτούμενα  από  την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή)  και  από  Έργα  Υπέρ  Τρίτων  (κυρίως  από 
Υπουργεία, Περιφέρειες, Οργανισμούς Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, Δήμους, Δ.Ε.Η., 
Δ.ΕΠ.Α., Ο.Σ.Ε., ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ αλλά και Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και ιδιώτες). 

Σήμερα, το Ι.Γ.Μ.Ε., παρά τη σημαντική προσφορά του στην Ελληνική Πολιτεία και Κοινωνία, 
αντιμετωπίζει  οξύτατο  πρόβλημα  επιβίωσης,  λόγω  υπέρογκων  οικονομικών  απαιτήσεων  ‐ 
κατασχέσεων  από  συνταξιούχους  πρώην  εργαζόμενους,  οι  οποίες  προέκυψαν  από 
ασφαλιστήριο  συμβόλαιο,    για  το  οποίο  καταβάλλονταν  ποσοστό  του  μισθού  και  το  οποίο 
κατέρρευσε. Θεωρούμε ότι το πρόβλημα αυτό θα πρέπει να διευθετηθεί από την Πολιτεία κατά 
τέτοιο  τρόπο ώστε  να διασφαλισθεί η συνέχιση,  η απρόσκοπτη λειτουργία και η  ενδυνάμωση 
του Ινστιτούτου. Ως Σύλλογος Επιστημονικού Προσωπικού, ήδη από το 2008 είχαμε επισημάνει 
το θέμα, ζητώντας την έγκαιρη διευθέτησή του. 
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Φλέγοντα  θέματα,  όπως  η  κάλυψη  ενεργειακών  απαιτήσεων,  η  ανάγκη  οικονομικής 
ανάκαμψης  της  χώρας,  η  ορθολογική  αξιοποίηση  του  ορυκτού  πλούτου,  η  αντιμετώπιση 
σύγχρονων περιβαλλοντικών προβλημάτων,  η πρόληψη και διαχείριση φυσικών καταστροφών 
κ.ά., που επιμερίζονται σε πολυάριθμα θεματικά πεδία και αντικείμενα,  τόσο βασικής όσο και 
εφαρμοσμένης έρευνας, καθιστούν όχι μόνο αναγκαία την ύπαρξη του Ινστιτούτου αλλά και την 
ενδυνάμωσή του. Απαιτείται σύγχρονος στρατηγικός σχεδιασμός, που θα ενσωματώνει τις νέες 
τεχνολογίες  και  θα  επιτρέπει  την  παρακολούθηση  και  την αξιοποίηση  της  συνεχούς  ροής  των 
γεωπληροφοριών.  Επιβάλλεται  η  αναβάθμιση  και  η  θεσμική  διεύρυνση  των  ερευνητικών  του 
πεδίων,  προκειμένου  να  ανταποκριθεί  στις  σύγχρονες  προκλήσεις  και  να  συνδράμει  στον 
αναπτυξιακό  σχεδιασμό  της  χώρας.  Το  κοινωνικό  κριτήριο  συνιστά αναπόσπαστο  κομμάτι  της 
όλης  δράσης  του.  Είναι,  λοιπόν,  εμφανές  ότι  οι  αλλαγές  στην  οργανωτική  δομή  και  τον 
ερευνητικό  προσανατολισμό  του  Ι.Γ.Μ.Ε.  καθώς  και  η  στελέχωσή  του  με  κατάλληλο 
επιστημονικό  και υποστηρικτικό προσωπικό αποτελούν προϋποθέσεις  για  την ύπαρξή  του  και 
την συνέχιση της προσφοράς του.     

Πιο συγκεκριμένα ο Σύλλογος Επιστημονικού Προσωπικού Ι.Γ.Μ.Ε. προτείνει τα ακόλουθα: 
• Το Ι.Γ.Μ.Ε. να ασκήσει το θεσμοθετημένο ρόλο του ως Συμβούλου της Πολιτείας σε θέματα 

Γεω‐επιστημών  και  να  αναπτύξει  ερευνητικές  δραστηριότητες  σε  τομείς  στρατηγικής 
σημασίας  για  την Πολιτεία  μέσα  από  προγραμματικές  συμβάσεις  αρωγής  σε  Δημόσιους 
φορείς. 

• Να  θεσπισθεί  το  Ι.Γ.Μ.Ε.  ως  ο  φορέας  συγκέντρωσης  και  επεξεργασίας  όλων  των 
γεωλογικών  δεδομένων  στον  Ελληνικό  χώρο,  όπως  απαιτεί  ο  θεσμικός  ρόλος  του 
Συμβούλου της Πολιτείας. 

• Το Ι.Γ.Μ.Ε. να λειτουργεί ως αυτόνομο Δημόσιο Ερευνητικό Ινστιτούτο. 
• Το  θεσμικό  πλαίσιο  του  Ι.Γ.Μ.Ε.  να  προσαρμοστεί  στα  ισχύοντα  των  σύγχρονων 

Ευρωπαϊκών  Γεωλογικών  Ινστιτούτων  και  να  εφαρμοστεί  νέο  Οργανωτικό  πλαίσιο  του 
Ι.Γ.Μ.Ε. με ορθολογική και σύγχρονη διάρθρωση. 

• Τα αντικείμενα δραστηριότητας του Ι.Γ.Μ.Ε. να καλύπτουν όλες τις θεματικές ενότητες στο 
χώρο των Γεωεπιστημών και  του  Γεωπεριβάλλοντος, σύμφωνα με  τις σύγχρονες ανάγκες 
και απαιτήσεις. 

• Να δημιουργηθούν προϋποθέσεις και συνθήκες για τη συντομότερη δυνατή προσαρμογή 
στο  νέο  θεσμικό,  ερευνητικό  και  αναπτυξιακό  ευρωπαϊκό  περιβάλλον,  γεγονός  που 
αποτελεί την μοναδική ευκαιρία για μια βιώσιμη και αναπτυξιακή πορεία του Ινστιτούτου. 

• Να διασφαλισθεί σταθερή ροή χρηματοδότησης για έρευνα υποδομής και για τη συνέχιση 
δραστηριοτήτων που απαιτούν  συνεχείς  και  μακροχρόνιες  δράσεις  (π.χ.  λειτουργικότητα 
εργαστηρίων,  διαχρονική  παρακολούθηση  υδάτινων  και  γεωθερμικών  πόρων, 
επικαιροποιήσεις γεωλογικών χαρτογραφήσεων και βάσεων δεδομένων), αποδεσμευμένες 
από τα στενά χρονικά όρια συγκεκριμένων χρηματοδοτικών προγραμμάτων.   

• Να  γίνει  ουσιαστική  ενίσχυση  και  ανανέωση  του  προσωπικού  με  προσλήψεις 
εξειδικευμένου  επιστημονικού  και  υποστηρικτικού  προσωπικού  και  παράλληλη 
μεταλαμπάδευση  της  γνώσης,  εμπειρίας  και  τεχνογνωσίας,  που  αποτελούν  πολύ 
σημαντική προστιθέμενη αξία, από τους παλαιότερους προς τους νεώτερους. 

• Να  ενισχυθεί  η  συμμετοχή  του  Ι.Γ.Μ.Ε.  στα  Ανταγωνιστικά  Έργα,  τα  οποία 
χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δίνουν τη δυνατότητα δικτύωσης και 
συνέργειας  με  τα  αντίστοιχα  Γεωλογικά  Ινστιτούτα  σε  ότι  αφορά  τη  στρατηγική,  τους 
στόχους και τη διάχυση της πληροφορίας.   

• Να  βελτιωθεί  η  συνεργασία  με  τα  Πανεπιστήμια  και  τα  συναφή  Ερευνητικά  Κέντρα  της 
χώρας για την υλοποίηση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων. 

• Να αναπτυχθούν προϊόντα και υπηρεσίες καινοτομίας. 
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• Να γίνεται αξιολόγηση του Ι.Γ.Μ.Ε. μέσα από την εφαρμογή και τους όρους που προβλέπει 
το  σχετικό  διεθνές  σύστημα,  στο  οποίο  υποβάλλονται  με  δική  τους  επιλογή,  αρκετά 
Γεωλογικά  Ινστιτούτα  της Ευρώπης. Με  τον  τρόπο αυτό διευρύνεται η διεθνής διάσταση 
και προοπτική του Ινστιτούτου, και ανακτάται το συγκριτικό πλεονέκτημα των αξιόπιστων 
παρεμβάσεων και ευρύτερα αποδεκτών αποτελεσμάτων. 

• Να  υπάρχει  συνεχής  και  σε  σταθερή  βάση  πληροφόρηση  και  ευαισθητοποίηση  του 
ευρύτερου  κοινωνικού  χώρου  για  την  πρόοδο  και  τα  επιστημονικά  επιτεύγματα  του 
Ι.Γ.Μ.Ε. 

 
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Γ.Μ.Ε. 

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

   

Δρ Χρυσάνθη Ιωακείμ  Δρ Απόστολος Αρβανίτης 

 

 4


	ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  Ι.Γ.Μ.Ε.

