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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕ∆ΙΑΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ Ι.Γ.Μ.Ε.
Είναι γνωστό στους περισσότερους ότι, στα πλαίσια της πολιτικής
περικοπών, συγχωνεύσεων και καταργήσεων φορέων και οργανισµών του
δηµοσίου, έχει αποφασιστεί και η κατάργηση του Ι.Γ.Μ.Ε (Ινστιτούτου
Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών).
Ανεξάρτητα από τους λόγους που µπορεί να επικαλεστούν οι
εµπνευστές αυτής της απόφασης, το σίγουρο είναι ότι θα λειτουργήσει σαν
φρένο στην όποια προσπάθεια µελλοντικού σχεδιασµού για την ορθολογική
αξιοποίηση των πολύτιµων φυσικών πόρων της χώρας. Κι αυτό διότι γίνεται
χωρίς καµία αιτιολογική µελέτη και καταργεί το µοναδικό δηµόσιο φορέα
γεωλογικής και µεταλλευτικής έρευνας της χώρας, χωρίς µάλιστα να
προτείνει κάτι άλλο στη θέση του. Και µάλιστα στη σηµερινή δυσµενή
συγκυρία, στην οποία η ανάπτυξη αποτελεί όρο επιβίωσης της χώρας και
ίσως τη µοναδική ελπίδα για το µέλλον της.
Τέτοιοι φορείς και µάλιστα δηµόσιοι, υπάρχουν σε όλες τις
ανεπτυγµένες χώρες του κόσµου, µε σηµαντικό επιστηµονικό, αναπτυξιακό
και κοινωνικό ρόλο. Στις Η.Π.Α., η αντίστοιχη οµοσπονδιακή υπηρεσία
απασχολεί πάνω από 10.000 διακεκριµένους επιστήµονες, τεχνικούς και
προσωπικό, ενώ και οι υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε διαθέτουν αυτόνοµα
οργανωµένα δηµόσια γεωλογικά ερευνητικά ινστιτούτα. Τα ιδρύµατα αυτά
όχι µόνο δεν καταργούνται αλλά αντίθετα ενισχύονται, αφού η αξιοποίηση των
φυσικών πόρων αποτελεί µοχλό ανάπτυξης και πηγή εσόδων για το ίδιο το
κράτος και τους πολίτες του.

Η συµβολή του ΙΓΜΕ στα 60 και πλέον χρόνια πορείας του είναι
πασιφανής και πολύπλευρη. Αφορά τόσο την εφαρµοσµένη έρευνα και την
ανάπτυξη της µεταλλευτικής βιοµηχανίας, όσο και την ανάπτυξη και
προστασία

του

υπόγειου

υδατικού

δυναµικού,

την

αντιµετώπιση

περιβαλλοντικών και γεωτεχνικών προβληµάτων της χώρας και την
ενεργειακή αυτοδυναµία της. ∆εν υπάρχουν επιστήµονες, µελετητές και
ερευνητές που δραστηριοποιούνται στο χώρο της γεωλογίας, των τεχνικών
έργων, των υποδοµών και του περιβάλλοντος στην Ελλάδα, οι οποίοι να µην
έχουν κάποια στιγµή χρησιµοποιήσει τους γεωλογικούς χάρτες που έχει
εκπονήσει το Ι.Γ.Μ.Ε. για όλη τη χώρα.
Παρόλα αυτά, η Πολιτεία θεωρεί την ύπαρξη του Ι.Γ.Μ.Ε. περιττή και
προωθεί την κατάργησή του χωρίς να εξηγεί το πραγµατικό όφελος που θα
προκύψει τόσο για την οικονοµία όσο και για την κοινωνία.
Το Παράρτηµα Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. θεωρεί µια τέτοια
απόφαση απαράδεκτη και προτείνει αντί για την κατάργησή του, το Ι.Γ.Μ.Ε.
να διατηρήσει την αυτοτέλειά του και να αναβαθµιστεί µε την αναδιοργάνωσή
του, την αύξηση των κονδυλίων για ερευνητικά προγράµµατα και την
πρόσληψη νέου εξειδικευµένου επιστηµονικού και τεχνικού προσωπικού,
ώστε να µπορέσει να συνεχίσει να συµβάλλει θετικά στην ενίσχυση της
οικονοµίας και στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας.
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