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UPCC 7W ΒΟΥΛΗ HTJ ΕΛΛΗΝΟχ.

λ. Ιστορικέ

1. He το πρόγραμμα γερμανικής «τ»**ήί βουδείας, το γραφείο 

Γ. Η .-ROCKS too KODLENZ μίλήκβκ To φοεγμβ Hcoetki (1960). He

τη μελέτη corn η Ιλληνιιή 1κ*ίΛ»ηοη προχύοησε «τη κατασκευή 

«ιναδέτοντας την επίβλεφη etc ίδιο γρεοείο F.H.KOCKS. Κατά τη 

6a* lUiffTi κ η άμυς πλΓ,ρμση της αντίστοιχης νδατοδεξαμενης ( 1962) 

σκοδειχδηκε η πληρης οιοίνχκ τον cdtow· tow 4 εν μπόρεσε να ipci noci 

TS vepe της λεκάνης τον χειμάρρου Γιιρόίκα, nttu txc εκτεταμένες 

6». βοοοές στον πνδμένβ της νδατοδεξ ομενης .

2. Μετά την αποτυχία τον έργου «ον είχε β·ν ιιτίι την α^επάρκειε 

, της μελέτης τον ■ γερμανικού τεχνικοί·- γραφείου, έγιναν από τη γερμα

νικά πλευρά λεπτομερείς έρευνες ( Ινστιτοότρ Γεαλογίβς Αννόβεροι)

■ aw μελετκς (ο-ιος LAHMEYER), «ον αχοδειξαι αδυναμία αποκαταστααευς 

τον έργου στο αρχικά τον αντικείμενο maw' την ^νεγκη μελέτης εναλ- 

λακτικνν λύσε * ν υδρεύσευς ςης περιοχής ..(1 963-1 972 ϊ . Ow γερμανικές 

ομνς «ροτοσενς γιο μερική itivoptMCt ταυ - φράγματος *ew αναζήτηση 

αλλ·(ν πηγάν υδρενσευς, συνάντησαν τα* rxw?vlαξη-τυν Ελληνικά* 

Υκπρεσιυν και 6ev υδηγησκν σε σνμφννίβ (Μάιος' τον 1973).

3. Στις 15 Οκτυβριον τον 1974, η Γερμανική Κυβέρνηση (ρηματι*~ 

διοκεινυση της εδ» Γερμανικής Πρεσβείας) σνανευσε το ενδιαφέρον ττ.ς 

TIC ρνδμιση τον προβλήματος ααι το Ελληνικό Υπουργείο Εξντερικύν 

■κέντησε δετικέ (β δεκεμβρίου 1974).

4. Ow δέσεις της ελληνικής «Χενράς, που* διαμορφόδηκαν έπειτα 

α*ο ε«ανειλημμενες συναντήσεις εκπροσάκυν τυν Υπονργείυν Συντονίσω-

Ε'υτεοικον, Βιομηχανίας, δημοσιυν 'Εργυν, Γευργίες, της 3ΕΜ *cw 

-υ ΙΓΜΕ, και c τ * ρ ι δ η* ο ν ««ο τις αρμέάιες Γενικές Διευθύνσεις *uv 

ττοιργειυν Συντονισμού και Εξυτερικυν, ήταν ow εκόλονΖες

α. ' Αιερευνκση τον dXov προβλήματος υδρεύσευς ττς ευρείας 

περιοχής ΤΤτολεμκ ΐδος no καινού, μεταξύ ελλςνκτ ααι γπρμανύν 

εμπειρογνυμσν·» , ααι κτεζήτηηι της προσφορότερης (OPTIMUM) λναα·ς 

•τον δα έδινε τελικέ η συνδυασμένη εκμετάλλευση τ»ν ντογεικ* και 

επιφανειακήν νδάτυν της περιοχής* Επισημαιναεαι δτι οι χμεχβυσες

ανάγκες (βιομηχανικές-αστι«ές-γεαργι·ές) παλ,ύησ α ι μσνο «στα 

80S, ενύ οι συαγαες για το 1905 εκτιμούνται σ-«α τριπλάσιο. Τα

μεγαλύτερο μέρος τον αναγκύν καλύπτεται από υπανγειε ύδατα (κατκ 

60S) που παρουσιάζουν τις καλύτερες και αε μεγάλη άκτοση *···- 

πτικές (δυναμικό κκρατικύν υδάτυν μχχρι 300 αιει .κυβ .*ετμ» ) .

β. δισυάργεια, επίσης σπό κοινού-, κμσυνή για την εκματάλλαυση 

τον υπόγειόν νδάτυν ,. με. χαρεΧληλίι εξετεσητη γυτονηδ ει σή> , κυρν*»ς 

οπο τη ACM, μελετάν χρησιμσπβιήσευς ΐυ> επιφσνσ»«*κύν υδατη τητ 

περί ο γης (λιμνυν και χε ιμάρρ·* )-· Εκπόνηση ·σ^ επικής “μ ελέτης χία 

την κάλυφη τον σνυηλικύν βνσγαάν 'νδσεύσευς της παριαχής. Μ β·*η 

τον οιπουομικάτεμε . συνδυασμό ααμεταλλκύσέσς υ.κσγαιυν ααι ηισα-ναιακύν 

υδάτυν, για την κολυήη τον ομάσυν και τον μελλοντικόν αναγαον 

(τουλάχιστον 30 εταν). Έι*ι, τ# δά»ε το "σμ· γητος Πσρδίαα ·ν*κ- ' 

μστάνεται στη αννολιαη αυτή μελάτη κει η δυνοτάτη ιε μερικής χρησι- 

μοποιησεύς τον εζαρτάται από τα σνμπσρόσηαπά της.

γ. Προϋπέδεση της ελληνογ'ερμσνίκης εννκργκοίες για τητπρσγματο- 

-χοίηση τον παρααάνα σχεδίαν, είναι κ α<ιολογη οιασνομναη συμματοχη 

της γεημαυιαης πλευράς στις σχετικές δηάνας α mu κ ουγκακριμάνα 

η μερική ευταζη τυν αρεννυν ααι μελετυν στα πλαίσια της γαρμανιαης 

Πεχνικάς βοηδείας (γερμανική συμμετοχή κατά ·>8).

Βασικός ντοχος της ελληνικής πλευράς αοραμκυα «άντυτε η 

■ οινή διαμορυυση και διατναυση, οπέ τ»νς 6λΧ«»ας και γαρμανονς 

υμπειρ^γνύμοντς , σχεδίου ΡΜνερ>σσίης γι’* την συκιματόπιση Τυν 

συνολικόν οναγκύν, τρεχτνίαν και μελλοντικόν, της ευρυτέρας περιοχής 

Πτολεμ^ΐδος.
5. Με τις παραπόν* -ροϋποδέσιις εραγματοπαιηδηκαν το Μάρτιο 

1976 τ:ι με πρυχοβονλία της γερμανικής χλευρας, συναντηθείς ελλη

νικής ομάδος εμπε ιρογ νυ^ένυν ( Τπουοτλ^ε Σιτυτοηεμον και Εζυτερικυν.

Ι.Γ.Μ.Ε., ααι 4ΕΗ) με το Ινστιτούτο Γευλογίος 9ης Ομοσπόνδον 

Γερμανικής δημοκρατίας ( Αννόβερο) κει με τα Υπουργείο Οικονο

μίας ααι Οικονομικής Συνεργασίας (Βόννη).

Κατά τις συναντήσεις αυτές περουσ ιάσδηκαν με σαφήνεια οι 

ελληνικές απορείς και προτάσεις συνοδευομευες οπο λε-υτομερες 

πρόγραμμα ερευνητικόν εργασιυν και μελετυν, παδυς και απο σχέδιο 

αμοιβαίας χρ«,ματοδοτησεος τυν εργααιάν no τή γερμανική και την 

Κλληνινη πλευρά.

*: Μετά τις πβραταν· συναντήσεις έγιναν επανειλημμένες εποοες

μετβξύ τβν δυο εδνικών Ινστιτοντυν -Γεολοτίας, που οδηγηααν 

τελικά αε αναλυτικό «οογραμμο ερευνάν ααι μελετάν ιον διατυπύ- 

δηκε κι συμφυνηδηκε απο τα δυο αυτβ υπιτκύιι.

Παράλληλα, έπειτκ από χρονοβορες αυυσυυυήσεις μεταξύ τάν 

δυο Υπονργειυν Εξυτερικάν, του Ελληνικού 'Τπουργειου Συντο

νισμοί και τυν Ομοηονδιακυν Υπουργειυν Οικονομίας και Οικο

νομικής Συνεργασίας αντιμετυπιαδηκαν με επιτυχία οικονομικά,

διοικητικά και νομικέ δεμετα που αποτελούσαν απαραίτητες προΰ- 

ποδάυεις για την έναρξη τυν εργααιάν ααι γιά πην παράλληλη χρημα- 

τοδύτηαά τους.

8. Λεριτοααή του έργου- Αμοιβαίες τεχνικές και οικονομικές 
νπο£ρεΰσέΐ£ τυν 5υο χυουν ~ ~”

7. Ιο ερτο αναρερεται στην πρεγμστοπυίηυημ εκτετεμενον προ

γράμματος υδρογευλογικνν ερευνάν γιο τον προυδιορισμό τυν διαδε- 

αιμυν υποτειυν και επιφανειακόν υδάτυν >ε αντικείμενο την 

εκμετάλλευση τους tic την ανιιμετυπιση επειγυυσάν κναγκάν της 

«εριοχης Γ.τολεμυΐδας. Το πραγραμμα τκριλαμβσυει δνο φάσεις ·αι 

η ολοκλάρμαη του δο απαιτήσει κχρίπαν «έντκ ετη.
. . , . , /

ν νυν.), γιο την αξιοπριηση τον υνυγειυ· «φμστικυν νδάτυν

ττ>ς περιορισμένης περιοχής του φο^γματος Πεμλίπε Πτολεμαιδος.

Την χρη-αετοδότησ π ττ,ς αναλαμβάνε. η Γερμσνιαη ϊυβερνηση με 900. ΟΡΟ 

γερυανινα μάρκο προερχόμενα υπό την ταχυκαή ^υηδεια, με ασήμαντη 

ελληνικά συμμετοχή (περίπου 155).

ΐ'φάστ), πον αποβλέπει στην εκιονηεη μελετυν και κυριυς 

στην παράλληλη διεξαγυγη ερευνητικόν εργασίαν» για την εκμετάλ

λευση τυν υαογείυν υδάτυν της ευρύτατης ζύνης Οτολεμαίδος-βερμιου. 

Τη χρηματοδότηση της φάσευς αυτής υυολαρβάνουν no «οίνον ow 

δύο κυβερνήσεις. Η γερμανική προαρέρει κεφαλαιουχική βοηδειο 

5.850.C3C μάρκαν που χορηγείται σαν δάνειο με ιδιαίτερα ευνοϊκούς 

όρους, ήτοι με χρόνο αποπληρυμης 20 ctuv, με επιτόκιό 3**ααι 

περίοδο χάριτος 5 εταν. Η ελληνιπη συμμέτοχη» *ον εατιμάται 

ανάλογη σε μέγεδος, περιλαμβάνει επίσης τις υπηρεσίες, τον 

εξοπλισμό, τους εμπειρογνύμονες που ηδη έχει το ΙΓΜΕ *11· ·αι 

παράλληλη χρηματοδότηση από τις'δημόσιες επευδυυεις η οποία, γιε 

τον τρίτο χρόνο εργασιυν, υπολογίζεται ακ 20.800.00C δραχμές 

κπμιπο».

' ·. Περισσότερο συγκε«ριμμενκ 

« α. * Γερμανική. Κυβέρνησή δκ ενιαχ,ύσει το έργο με εξειδιδεν- 

μένο προσυηικό fiC ανδρυπομήνεζ), δο χομηγησεχ αξοπλισρο αιι 

■ άργανη ερευνάν και δ^ σννεργκτδεί με το ελληρκαό προσυ*ι*οε»η 

. χρήση σργάνυν και εξοπλισμού καδύς ααι στο σχεδιμσμο και κατάρ

γηση τον ερευνητικού προγράμματος. ·Χ«» βπσιαός στόχος δευρειται' 

η υποστήριξή τον Ελληνικού ‘Ινστιτούτο* Γευλογικ«ν και Μεταλλευ

τικόν Ερευνάν (ΙΓΜΕ) ααι η ενημέρυση τρν τελευταίου στη πιο 

σύγχρονη τεχνολογία έρευνας- και εκμεταλλεύσεις υπογείυν υδάτυν- 

Έτσι η γερμανική κεφαλαιουχική βοηδαια*(δάιεεο 5.B5C.OOO μαρκυν) 

αναλύεται ι

- εμπειρογνύμονες ’ . «εριπτν

- γευφυσικές-σεισμικές ερεννες 

•όργανο γευτρήσευν και μετρησευι'

- πρόγραμμα γευτρήσευν.υποδιιγμα· 
τικο

- απρόοπτε

μόρκε 150.000 

•30.000 

* >00.000 
* 4.100.000

" 250.000

β. Η Ελληνι·ά_Κυβέονησ^, εξ άλλον »α σχμβάλει με τα αντί

στοιχο επιστημονικό ιιι βοηδητικο προσντικο, δα αναλεβει τη 

•διεξαγυγή τυν απαραιτητυν μετευρολογικυ» και υδρολογιαυν μετρησευν 

δα χρησιμοποιήσει Κξοπλιαμο τον ΙΓΗΕ, δ« ανελαβει τη* ιγκαταστεση 

συστήματα* αντλήσευς ·οι συλκν·σευς,τυ* γευτρήσευν ·αι, τέλος,

■••δα μεριρσίρει για χάρους εργασίας τον *ρο·υ«ι»« ααι ,ααοδ ηκ ευαευς - 

συντηρησενς' τον εξοπλισμού και τυν οργαυυν. Επίσης δα «ναλάβςι 

το βάρος τυν τοπικόν δαμανύν (σε δραχμές).

γ. Οι δυο κυβερνήσεις αυμφυνούν για _ την κπχέλεση τον 'έργου 

από to ΙΓΗΕ ααι το Ινστιτούτο τον Αννοβερου. τι ακοιε εξονσιο- 

- δοτοόντκι για τον αα3ορισμό τυν λεπτομερειών και την ανττμετυκιβΓ, 

τ·ν δεμκΐυν συνεργασίας.

. t Για τη διάδεση της αεφβλαιουχικής βοηίε,ισς έχει αζουσιο- 

δοτκδεί η KRE0X TAMS TAL Τ FUR ^ICDEIUUrBAU/FEA3errC*T/H.

Σημειόνεται ότι η Ελληνικό Κυβέρνηση συφλαμβανει Wo t! 

σφαλίσει την κροστασία τυν ξφνυν εμκε ipoym—i ον», την ασ·\λογΓι 

τους ατό ζημίες πον μπορούν να προαυφουν, απτά την ερφρμογ η. .τον 

προγράμματος, εφόσον δεν οοει\ονται σε εσκεμρέυες ενεργειες η 

Παρειά αμέλεια αλκ. Επίσης νά απαλλάξει «π» φάρους, δασμούς, 

τέλη, τόσα τον ειααγόμεμο εξοαλισμο όσο ααι τη» εργασία στη χορέ - 

μας τυ* ξένον εμνειρογνυμόνυν, όροι πον πμοβλσπανται αατα κανόνα 

σε όλες τις περιστάσεις ’τεχνικής συνεργασίας μι αλλα Κράτη.



-2 —

Γ. Κ cXXgyttj
Έ«*ιτ« ·κό Αλληβλληλτς K«ki»it^«tcm(k, η-«νμ»-νί· κετεζν 

«jn 4 wo kvftcpvqfov *·( tf*q«i W ι·Γν «ο *ιί *

' to^piov IMt, Λ·ΤΡ**ίί BtD.r4244.22/AS251i v

6ι··οικ»»·*ι»ς τ·* 4λλην·ς 1*·»»ργ·* Εξ·»*ρι·** *Ρ®ζ ,ον

ΤΚΜίβνό Γ.»ε·βε*ιή. Ιτη »ντή *epicj««t t*>toi»eic ι·

έγγρκυο *»C Γ*ρμ·*<κής ΓΗ>ο#6ο*.·ς της 14 tax*V*k 1*81, 6x0* 

aviaipavtti βι τελικές ρν8μί·εις υ»β4>μθτης *·» Μρβτρβμαβτοζ ,«*©♦«

■ κοινός i»v ελληνικό* ι«ι -γερχενικνν 4ι«*βι*β·α» *ow χροηγηΐχκκν 

(icpwoviM Ac 177/75/24.4.1*75, «ΛΑ*··.·* 110.F424A .22/1/2/AS >54/ 

3.3.1530, ΐερμχνική 284/80/15.7 .DC) ·βι «pccpo, tu» Ιισπρεγμτ- 

tcwocmv hcti(v tow £λλ«νΐϊ·ν ΙΓπε ιιι «οο 14ΡΜ*ι·ο» ΒΟΚ.Ιτην 

wooawcvcwtcl <o iXXqy.ai iilitiwwfq Τ5ζ 4 lUtpio»·*' 1*81 e έ1Χ»ΐ* 

twuPTO' - E(vtcpiiwv 1qXw«i> βτη Γιρο·ιι·ί f^coOcwe ou »·

• nftfc της ttUwui«( iii o iMrififli t·*» ·*»ί «•ιιτ··* ο·μ8oo a 

μετκζν τ**ν fcwc κνβιρνηοευν ion lilctai κ ι#χν cxc την rtwtpo- 

μηνίε της ·χαντήοε*ς (4.11.01), οίμμυνο μι τη ογετικη γερμενική 

χρόταση.

Τ < r b e 1 Η ο t t

liit Ε*5Τ5»7 of th* Federal Republic οΓ Carucny prt*cn~j 

Ata cgerpi'* inert* to tr* *11 r. in try ol Foreign Affairs of 

HoTlonlc Republic acc cax Tn£ honour το ΓίίΐΓ to itj VtrlrJ 

Jiota Re. 152/79 ex i-iarch 27, 1979, with regard to tn* 

water supply cZ Ptolecaii, ir*t acherr.

As a conclusion cZ the study, sufaglttac with the for*- 

MStlooe^. Yerbtl Dot·, til· Sundasansti.lt fur Ooovlfcff n.- 

acharten vod Rohsxoff·, Hannover proposer to carry c'it a 

hycroloci eel gray i nrticn prcgrtace for & psritc cZ 4“ 

moath* ixi order to de cam in· the groundv;ax2r resource* 

and thus develop & aril 1 ins preyramwo.

The financial means which Initially have been •cruari-.eZ 

for the project by the Federal Republic cf C-irriry nr* 

insn.fT 1 cicut to finance the overall prer-renne.

4. -Κείμενο T.poc nwpucr

Προς νομο9ετική κόρυος νχοβέλλοvie i :

·. -'ίγγρανο Γερμκνιιτης Πρεσβείας (ccisiols Πριίββευς) o*c 

24.10.81 και κχκνιηοΐ; ». Υχουργο* Γξ,οτερικυν υτ’αριΙ.

818*8284.22/ΑΣ2319/6/11.81.

·*β. Σχετικές ενι τον Ακμαίος 41 οκοι νοσείς * σ&οοι ζουσε ς

. ειλικνς τονς οι·ονομι·ονς ορονς της ελληνο-γερμσνι κχς 

τεχνικής οννερχ·οικς, κνκλντικύτερκ:

1: Αικκοινυση Γερμανικής Πρεσβείας »** αρι1.177/79/24.4.75

2. Ιιοιιινυαη Γερμανικής Πρεσβείας νκ ’ apil £ 86/80/1 5.7.80 

«ον τροχοχοιει την χρότη ος χρος το «χιτοκιο κλχ.

3. Λιακοιννοη Υχονργειον ϋήιιτερικόν «χ* ·ρ it . 31 i . 04JA4.22/ 

1/2/ΑΓ396/3 ..?. 80

4. 4ιβκοινι*ση Υχονργειον Εήντ ερικόν. wx' αρνί . Β1 L· . ®42*4 ;·22/

S/AI1607/30.7.80 «ον αχοτελεί τη* τελική ελληνική ·ε*«ι 

cYii wv οικονομικήν cpw*. .
Για τσιο Tucc.-h.-j /hrexe n=j==i)j6yc crzjc r>>su*fcl >=u. bngicSfi end nj* 

Βουλή το σχ46ιθ τόμου ττου υποβάλλουμε.-

ΓΧΕΔΙ0 ΝΟΜΟΥ

■χόθοχ7η me clXnvoTCDuawix/ic συμφωνίας τεχνικής owcororiao 

για οόοογεοιλογιχή yxldm της λεκάνης Ετολεμαΐ6ας ηου έχει 

σννοφάεί στην Αθήνα μχ την ανταλλαγή τυτν από 2o.10.19Dl και 

4.11.1981 επιστολών και Torv un'αοιθ.177/79/26>979, 

286/80/15.7.1900, e.<244.22/1/2/ΛΙ 396/3.3.I960 και 

©.4244.22/8/ΑΣ 1607/30.7.1980 οηματικών 6ιακοινώσεων".

'Aoboo ποότο

Κιχχσνεται και έχει την ισχύ ηου colCci το dnboc 2Β 

παο. 1 του συντάγματος η ελλττνογεομσνινή συμιχΛνία για 

υάοοτειολογικί*, μελέν. της λεκάνης Πτολεμαΐάος ηου έχει 

συναοθεί στην Αθήνα uc την ανταλλαγή τυν end 26.10.1981 

και 6.11.1981 επιστολών κα. τυν υπ'ααιθ.177/79/26.4.19^7 , 

286/80/15.7.198C, Ο.4244.22/1/2/ΛΙ 3»6/3.3.198Γ 

και ©.4244.22/8/ΑΙ 16C7/30.7.1980 ρηματικών 6ιακοινώσεων 

της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα 

και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως

Tngro/ore The conpstent Cemen cuthcritiei- propose tc uti

lize the rea«unin£ funds as icl .owa:

- Techr.1 r.zl rT?’icr »?,? !lic. -J.

financing ol one drilling

coostructiar of two wells end 

ezpendlturei ΖύΓ Giruc ixpern reqiTLrei.
- Caoltzl lp*lsTenc** 5.55 ~Iio. ^ I 

rinaaclng of Fermion Zicp^rt*

Drill lne end 
measuring msTrrsxenTs
Pilot Drilling 
pre^renne

appron. 15C.COC,- Ε*Λ

» ftJh.OOC,- P".

• soc.cpc,· ca:

■ i.lce.eoi:- ^r’·

The Federcl Republic of Domzr.y is prepared to nehe 

available the Capital Assistance under the following 

conditions:

Α,ί 5ί interest rate, 

repeyrei-t within 20 year.?

5 years £r%ce period.

The 2abassy is loohln^ forward to receivlnf; the coeexents 

of the conpetent Creek authorities In vlw to the proposals 

made above.

The Sabasny of the Federal Republic of Oemiany avails it

self of this opporxuuitx to renew to tho illmstry cf Foreign 

Affairs of the Hellenic- Republic" the assurances of its 

highest comidaration.

Athens, April 26, 1979

Vrrbrl !! n 1 c1 λ
Τα» Ehbeary of tbs Federal Republic cf Garuauy pro- 

sent· itr carpi 1.tents to tfco I'lniFtry of Isrcirp; .\finiru 

of th* Hellenic P.roubllc end her the henoer to rrf*. r 

to the Klristry*g Γ-ct- Γο. Γ1ΓΓ^Γ'-1. Γ^/1/1"396 dntc- 

tey 7, 19^0, eencomlrE tho weter rtrpnly rebsne for tu? 

Ptalenrit area end the utillnnticr of CloITtI anil i;cv 

nicrl Aeslrtcne· to Creece.

Jiagardlns th> Capital Arclstmco trcmTlng tc 59-5 Me. 
ΣΡΙ, the tarns will finclly bei

Pny-cfZ period: 20 years

Croce period: 5 years

Rate of Interest: 3

Ac further modification of tbcce cciu-itlcr.s vill to 

poaaiblc.

rollovinj ths nsunl proce-jurr irx rniiinf crnilnbxt

Prsitfiut^i bar been charred To ar~~ i re Tit* projoct.

In order to final iro the setter, or ir.t**ryTrcrm*'mtnl 

rrcbrrfe cf He tea In being crrvlnacec.

To· Lobcasy ol tw iedarol Rgpubllr cl Correry ovullo it
self cf this opportUTlTy td renew to u· Mnlzrtry cf 

Foreign Affaire of tne Rolledc Republic tac esxurcr.ee* 

of its hlpbasT canalώereti an.

AThans, July ID» 1SCZ


