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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΙΓΜΕ ΣΤΗΝ 43η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΩΝ EGS ΣΥΝΑΨΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2017

Από 10 έως και 13 Οκτωβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στο Βελιγράδι, η 43η Συνάντηση των
Γενικών Διευθυντών και Εθνικών Εκπροσώπων των Ευρωπαϊκών Γεωλογικών Ινστιτούτων
(EuroGeoSurveys, EGS). Οι συμμετέχοντες ανήλθαν σε 58, οι οποίοι εκπροσωπούσαν τα 34
από τα 37 Γεωλογικά Ινστιτούτα, μέλη των EGS. Από πλευράς ΙΓΜΕ συμμετείχαν ο Πρόεδρος
του Δ.Σ καθ. Κίμων Χρηστάνης, ο Γενικός Διευθυντής Δρ. Δημήτριος Τσαγκάς, και ο Εθνικός
Εκπρόσωπος στα EGS Δρ. Κωνσταντίνος Λασκαρίδης.
Κατά τη διάρκεια της 1ης ημέρας των εργασιών συζητήθηκαν δύο νέα στρατηγικά
προγράμματα των EGS, το GeoERA και το EGDI.
Το πρόγραμμα GeoERA, ξεκίνησε στο πλαίσιο της υλοποίησης του «Οράματος για μια
Γεωλογική Υπηρεσία για την Ευρώπη». Έχει συνολικό προϋπολογισμό 30,3 Μ €, εκ των
οποίων 10 Μ € παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το υπόλοιπο παρέχεται από
τους συμμετέχοντες στο GeoERA ως συμβολή σε είδος (in kind contribution). Θα παρέχει
διαλειτουργικές, πανευρωπαϊκές υπηρεσίες δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με την
κατανομή των πηγών γεω-ενέργειας, υπόγειων υδάτων και ορυκτών πρώτων υλών και
εναρμονισμένες μεθόδους για την αξιολόγηση αυτών. Θα αναπτύξει επίσης κοινά πλαίσια
αξιολόγησης και μεθοδολογίες για την υποστήριξη των Ευρωπαϊκών, Εθνικών και
Περιφερειακών Αρχών χάραξης πολιτικής.
Το EGDI είναι μία πρωτοβουλία των EuroGeoSurveys με στόχο να διευκολύνει την
πρόσβαση σε γεωλογικά δεδομένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την αντιμετώπιση των
κοινωνικών προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένων της κάλυψης των μελλοντικών αναγκών σε
πόρους, του μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, την προστασία του
περιβάλλοντος, του υπεδάφους κ.λ.π. Από την υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας
προβλέπεται να ωφεληθεί άμεσα ή μέσω αλληλεπίδρασης με άλλες υποδομές, ένα ευρύ
φάσμα χρηστών που περιλαμβάνουν εκπροσώπους δημοσίων αρχών, της ερευνητικής
κοινότητας, της βιομηχανίας, των ΜΚΟ και του ευρέος κοινού.
Την έναρξη των εργασιών της 2ης ημέρας κήρυξαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Εξόρυξης,
Ενέργειας και Περιβάλλοντος οι οποίοι στη συνέχεια, μαζί με εκπροσώπους από τη

Βιομηχανία, ανέπτυξαν θέματα σχετικά με τη νομοθεσία και τις δραστηριότητες των
μεταλλευτικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της εξόρυξης στη Σερβία.
Την 3η ημέρα της συνάντησης πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική γεωλογική εκδρομή στην
περιοχή Djerdap της ανατολικής Σερβίας.
Παράλληλα, στο περιθώριο της 43ης συνάντησης των EGS, πραγματοποιήθηκε διμερής
συνάντηση μεταξύ των εκπροσώπων του ΙΓΜΕ και της Γεωλογικής Υπηρεσίας της Κύπρου
(Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης). Σκοπός της συνάντησης ήταν η προώθηση της
συνεργασίας μεταξύ των Γεωλογικών Υπηρεσιών των δύο χωρών και η συμφωνία για τη
σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας σε γεωεπιστημονικά θέματα.

