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Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε της Κυβέρνησης,
Αξιότιμοι Κύριοι Αντιπρόεδροι της Κυβέρνησης,
Παρακολουθούμε με απορία, οργή και αγανάκτηση την αιφνίδια και χωρίς σχέδιο και
λόγο ανακοίνωση κατάργησης του ΙΓΜΕ.
Η προτεινόμενη κατάργηση είναι αναιτιολόγητη, παράλογη και υποκριτική
Και όλα αυτά όταν προηγούμενα κυβερνητικά σχήματα του Κυβερνώντος κόμματος
αλλά και της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο παρελθόν, στη Βουλή έχουν εκθιάσει το
έργο του ΙΓΜΕ και τις ερευνητικές του επιτυχίες στη χωροταξική επισήμανση
κοιτασμάτων πετρελαίου, πολύτιμων μετάλλων κ.λ.π., όταν όμως το ΙΓΜΕ είχε βρεθεί
στο επίκεντρο για Δ/κη μεταρρύθμιση και αναβάθμισή του πρακτικά δεν έπραξαν
τίποτα, σπρώχνοντας το πρόβληματά του για το μέλλον και κρύβοντάς τα κάτω από
το χαλί.
Τότε είχαν υποβληθεί επιχειρησιακά σχέδια και δρομολογήθηκαν κάποιες οριακές
μεταρρυθμίσεις, που όμως στην πράξη επιδείνωσαν το πρόβλημα. Έτσι
οδηγηθήκαμε στη σημερινή κατάσταση, όπου χωρίς αιτιολόγηση προσπαθούν να
εφαρμόσουν τη λογική πονάει κεφάλι κόβει κεφάλι.
Πριν όμως υλοποιήσετε αυτή την - χωρίς προηγούμενο αντιδημοκρατικής
συμπεριφοράς - απόφαση επιθυμούμε να αναδείξουμε κάποια κρίσιμα δεδομένα:
-Οι επιστήμονες του ΙΓΜΕ, πρωτίστως Γεωλόγοι και Μηχ. Μεταλλείων, ολιγομελείς
κλάδοι κατά την ενδυνάμωση του ΙΓΜΕ το 1976 (ελάχιστοι Γεωλόγοι είχαν
αποφοιτήσει από το πρώτο τμήμα του Γεωλογικού της Αθήνας, στην πλειονότητα
τους ήταν απόφοιτοι εγκρίτων σχολών του Εξωτερικού) είχαν και άλλες επιλογές για

εργασιακή απασχόληση και μάλιστα πολλοί εξ αυτών είχαν τη δυνατότητα να κάνουν
πανεπιστημιακή καριέρα, ενώ κάποιοι εγκατέλειψαν τα πανεπιστήμια και εντάχθηκαν
στο επανιδρυόμενο τότε ΙΓΜΕ)
-Το ΙΓΜΕ δημιουργήθηκε για την έρευνα και αξιοποίηση του δυναμικού της χώρας σε
ορυκτές πρώτες ύλες αμέσως μετά τον πόλεμο. Παράλληλα του ανατέθηκε ο ρόλος
της έρευνας των υπόγειων υδάτων, κυρίως για υδρευτικές χρήσεις, αλλά και η
πολιτική προστασία από φυσικές καταστροφές όπως κατολισθήσεις σεισμούς κ.ά..
-Το ΙΓΜΕ διαχρονικά επέτυχε στους ρόλους που του είχαν ανατεθεί.
-Η ενεργειακή επάρκεια της χώρας και το φτηνό ρεύμα ήταν αποτέλεσμα της άοκνης
προσπάθειας των ερευνητών του ΙΓΜΕ (με χρηματοδότηση πρωτίστως της ΔΕΗ).
-Η έρευνα των μαρμάρων, αδρανών και βιομηχανικών ορυκτών και η οροθέτηση
λατομικών περιοχών ήταν πρωτίστως αποτέλεσμα της προσπάθειας του ΙΓΜΕ.
-Η ανάδειξη της σημασίας των μεταλλικών ορυκτών, περιλαμβανομένου και του
χρυσού, αποτελούν επίσης βασικό έργο του ΙΓΜΕ τα τελευταία 40 χρόνια.
-Οι εταιρίες του Κλάδου της Εξορυκτικής Βιομηχανίας και ο ΣΜΕ έχουν διαχρονικά
αναγνωρίσει τη μεγάλη προσφορά του ΙΓΜΕ, η δε αναγκαιότητα ύπαρξής του
αναδεικνύεται και από την Πρωτοβουλία για τις Πρώτες Ύλες της Ευρωπαϊκής
επιτροπής, γνωστή και ως πρωτοβουλία Verheugen, όπου τονίζεται η αναγκαιότητα
και ο ρόλος των Γεωλογικών Υπηρεσιών των κρατών μελών στην προσπάθεια
εξασφάλισης ορυκτών πρώτων υλών της Ε.Ε.
-Η βασική γεωλογική χαρτογράφηση, η σύνταξη θεματικών γεωφυσικών και
γεωχημικών ατλάντων της χώρας και η αντίστοιχη κατάρτιση των ευρωπαϊκών,
υλοποιήθηκαν από το ΙΓΜΕ.
-Πρέπει να τονιστεί στο σημείο αυτό, ότι οι πληροφορίες αυτές αποτελούν τον
«κράχτη» για τους διεθνείς επενδυτικούς οίκους για την αξιοποίηση του ορυκτού
δυναμικού της χώρας.
-Ακόμα και η έρευνα πετρελαίου, μέχρι την ίδρυση της ΔΕΠ Α.Ε το 1976, ήταν στις
αρμοδιότητες του ΙΓΜΕ.
-Η επίλυση του υδρευτικού προβλήματος της Αθήνας σε διάφορες περιόδους κρίσης
(1980 και 1989-92) θα ήταν αδύνατη, αν το ΙΓΜΕ δεν είχε έγκαιρα πραγματοποιήσει
έρευνες στη βόρεια Πάρνηθα και στον Βοιωτικό Κηφισό, ώστε να ικανοποιούνται τα
2/3 της ημερήσιας κατανάλωσης με νερό, μέχρι την κατασκευή του Φράγματος του
Ευήνου, στη μελέτη του οποίου είχε επίσης πρωταγωνιστικό ρόλο (όπως και του
Φράγματος Μόρνου). Το ίδιο ισχύει και για πάμπολλες πόλεις της χώρας, όπου το
πρόβλημα της ασφαλούς υδροδότησης τους λύθηκε χάρη στις έρευνες του ΙΓΜΕ.
-Σήμερα εκ νέου η χώρα χρειάζεται το ΙΓΜΕ για την υλοποίηση της οδηγίας 2000/60
για τους υδατικούς πόρους, αφού είναι ο μόνος φορέας που έχει την τεχνογνωσία
αλλά και την αξιοπιστία για την υλοποίηση των προβλέψεων της οδηγίας.
-Ακόμα και για την στήριξη του επανιδρυόμενου κρατικού φορέα αδειοδότησης
ερευνών Υδρογονανθράκων το ΙΓΜΕ, κατά το Ολλανδικό πρότυπο, θα μπορούσε να
συνδράμει στην διαχείριση του αρχείου ερευνών καθώς και στη βασική έρευνα, ώστε
ο φορέας να προετοιμάσει τις περιοχές που σχεδιάζει να αδειοδοτήσει.

-Ήδη αυτή τη στιγμή το ΙΓΜΕ, σε συνεργασία με στελέχη του ΥΠΕΚΑ, διερευνά το
καθεστώς περιοχών της χώρας που είναι χαρακτηρισμένα δημόσια μεταλλεία και
μπορούν να παραχωρηθούν με διαγωνιστική διαδικασία για αξιοποίηση του
εμπεριεχομένου σε αυτές ορυκτού δυναμικού.
-Στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ιδιαίτερα στη γεωθερμία, τη μόνη
ΑΠΕ με πραγματικά μηδενικό αποτύπωμα CO2, η προσφορά του ΙΓΜΕ είναι όχι
απλά σημαντική αλλά ανεκτίμητη. Αποτελεί τον πρώτο και μοναδικό φορέα
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ υγιούς διαχείρισης οικονομικών πόρων, που με πενιχρές δημόσιες
επενδύσεις, αξιοποιώντας πόρους των ΚΠΣ, κατάφερε να αναδείξει το Γεωθερμικό
δυναμικό της Χώρας. Έτσι η Κυβέρνηση μπορεί να καμαρώνει για την επιτυχημένη
έκβαση του πρώτου στα χρονικά Διεθνούς Διαγωνισμού παραχώρησης δικαιωμάτων
έρευνας και εκμετάλλευσης Γεωθερμικών ρευστών σε τέσσερεις περιοχές της χώρας.
Φυσικά δεν πρέπει να παραληφθεί και η ανάδειξη του γεωθερμικού δυναμικού
χαμηλών θερμοκρασιών, τεράστιας σημασίας για τον πρωτογενή τομέα αλλά και την
αξιοποίηση των λουτροπηγών.
-Αν στην πορεία οι δραστηριότητες έντασης της ερευνητικής προσπάθειας του ΙΓΜΕ,
όπως την δεκαετία του 1980, επέφεραν και την αύξηση του μη επιστημονικού
προσωπικού (πάμπολλα γεωτρητικά συνεργεία για γεωτρήσεις στην έρευνα
μεταλλευμάτων, λιγνιτών και νερού), αυτό δεν ήταν ευθύνη των εργαζομένων, αλλά
των εκάστοτε διοικούντων. Οι Διοικούντες και οι Κυβερνήσεις που τους διόρισαν δεν
είχαν την πρόνοια να μην ενσωματώσουν στο μόνιμο προσωπικό του ΙΓΜΕ
κατηγορίες εργαζομένων, που στο μέλλον δεν θα είχαν επαρκή απασχόληση, λόγω
του τερματισμού των δραστηριοτήτων για τις οποίες είχαν προσληφθεί, εγκρίνοντας
παροχές που, όπως ισχυρίζονται σήμερα, υποθηκεύουν την βιωσιμότητα του ΙΓΜΕ.
- Τέλος, η σύγκριση του ΙΓΜΕ με άλλα ερευνητικά κέντρα, όσον αφορά τη
χρηματοδότηση τους από το Δημόσιο, είναι τουλάχιστον υποκριτική.
Το ΙΓΜΕ κλήθηκε πάντα να εφαρμόσει πολιτικές των εκάστοτε Κυβερνήσεων που
αποτελούσαν κρατική πρόνοια, άρα δεν πρέπει να εισπράττει ποινές ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕ η εκάστοτε Κυβέρνηση. Εξάλλου το ΙΓΜΕ έχει αποδείξει ότι μπορεί να
διεκδικεί και να κερδίζει ερευνητικά προγράμματα μεγάλης σημασίας και οικονομικού
μεγέθους.
-Το βάρος της ευθύνης της επιχειρούμενης κατάργησης του ΙΓΜΕ αφορά τόσο το
κυβερνών κόμμα αλλά και την αξιωματική αντιπολίτευση και πρέπει και οι δύο να
αναλάβουν τις ευθύνες τους.
Είμαστε αντίθετοι σε απολύσεις εργαζομένων και μάλιστα επιστημόνων οι οποίοι
πρέπει να συνεχίσουν αυτό που επέλεξαν να κάνουν με ευθύνη απέναντι στους
πολίτες, ώστε η χώρα να συνεχίσει να έχει ένα αξιόπιστο ερευνητικό Ινστιτούτο που
θα συνεχίσει να χτίζει γνώση συμβάλλοντας στην αξιοποίηση του ορυκτού και
υδατικού δυναμικού της χώρας σε συνθήκες βιωσιμότητας.
Ας αποφασίσει η κυβέρνηση να μας πει πότε λέει αλήθειες, όταν προβάλλει και
εκθειάζει το ΙΓΜΕ στην Βουλή επανειλημμένα, όπως τον προηγούμενο χρόνο αλλά
και στις αρχές του χρόνου, ή προχτές, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις και
επερωτήσεις;

Η Κυβέρνηση νομιμοποιείται να αναδιαρθρώσει το ΙΓΜΕ, αναβαθμίζοντας
παράλληλα τον ερευνητικό του χαρακτήρα, δεν νομιμοποιείται να το
καταργήσει.

Η χώρα πρέπει να συνεχίσει να έχει ισχυρή και επιστημονικά έγκυρη γεωλογική
υπηρεσία, όπως όλες οι χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης, οι Η.Π.Α., αλλά και χώρες
με πιο αδύναμη οικονομία από την Ελλάδα όπως η Αλβανία.
ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΜΕΣΑ.
Με τιμή,
Για τη Δ.Ε.
Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Χρ. Αναγνωστόπουλος
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11) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. – Έδρες τους

