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 ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
 Γεωλογικά Τμήματα Πανεπιστημίων Ελλάδος 
 Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία 
 Σύνδεσμο Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων 
 Πρόεδρο ΕΚΒΑΑ & Γενικό Διευθυντή ΙΓΜΕΜ 
 ΣΕΠ ΙΓΜΕ, Συνδικάτο ΙΓΜΕ 
 

Θέμα: «Κατάθεση Τροπολογίας για την άρση της εφεδρείας στο Ε.Κ.Β.Α.Α.» 

 

Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, 

 

Το 2011, στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης και συγχώνευσης δημόσιων φορέων, το ΙΓΜΕ, η 

Γεωλογική Υπηρεσία της χώρας, συγχωνεύθηκε με το Ε.Κ.Π.Α.Α. και δημιουργήθηκε ένας 

νέος φορέας με την ονομασία Ε.Κ.Β.Α.Α. (ΦΕΚ Β 2612/2011). Στη συνέχεια, με τις διατάξεις 

του Ν. 4024/2011, τέθηκε σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας και προσυνταξιοδοτικό 

καθεστώς ένα μεγάλο μέρος του προσωπικού του Ι.Γ.Μ.Ε., συμπεριλαμβάνοντας και 

κρίσιμες για τη λειτουργία του φορέα ειδικότητες επιστημόνων και τεχνικών. 

Το Ι.Γ.Μ.Ε. είχε δεσμεύσεις από έργα και ερευνητικά προγράμματα, εθνικά και ευρωπαϊκά, 

τα αποτελέσματα των οποίων αποδίδουν οφέλη στο κράτος και στην επιστημονική 

κοινότητα, τα οποία πλέον υλοποιούνται από το Ε.Κ.Β.Α.Α. Τα προγράμματα αυτά θα είναι 

αδύνατο να υλοποιηθούν χωρίς τη συμμετοχή του προσωπικού που τίθεται σε καθεστώς 

εργασιακής εφεδρείας, βάσει των ανωτέρω διατάξεων. 

Υπενθυμίζουμε ότι το ΙΓΜΕ στα 60 και πλέον χρόνια πορείας του έχει αποδεδειγμένα 

συμβάλλει στη βασική εφαρμοσμένη έρευνα. Μερικές από τις δράσεις του είναι: ο 

εντοπισμός φυσικών ορυκτών πόρων (λιγνιτικά κοιτάσματα που αξιοποιούνται από ΔΕΗ), ο 

εντοπισμός και αξιοποίηση υπόγειων νερών για την αντιμετώπιση υδρευτικών και 
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αρδευτικών αναγκών (λειψυδρία Αθηνών 1991), η μελέτη γεωθερμικών πεδίων, η 

ολοκλήρωση της γεωλογικής χαρτογράφησης της χώρας, η ανάπτυξη λατομικών περιοχών, η 

μελέτη τεχνικών έργων, η προστασία οικισμών από φυσικά καταστροφικά φαινόμενα, η 

συστηματική καταγραφή των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών υπόγειων και 

επιφανειακών νερών.  

Ο ΣΕΓ θεωρεί ότι είναι τουλάχιστον ανακόλουθο, την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση αλλά και 

η αντιπολίτευση διακηρύσσουν ότι η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας είναι ένας 

από τους σημαντικότερους πυλώνες για την έξοδο από την κρίση και την επιστροφή στην 

ανάπτυξη, να αποδυναμώνεται σε μεγάλο βαθμό ο επιστημονικός οργανισμός που 

προβλέπεται από το νόμο να υποστηρίξει την ανάπτυξη και αξιοποίηση των ορυκτών 

πρώτων υλών. 

Σύμφωνα με πληροφόρηση προς το ΣΕΓ, την Τετάρτη 22/05/2013 πρόκειται να συζητηθεί 

στη Βουλή Τροπολογία – Προσθήκη, σε σχέδιο Νόμου, που αφορά στην άρση των διατάξεων 

του Ν. 4024/2011, ώστε να αρθεί το καθεστώς εφεδρείας για το προσωπικό του πρώην ΙΓΜΕ 

και να μπορέσει το ΕΚΒΑΑ να συνεχίσει να απασχολεί το έμπειρο και απαραίτητο προσωπικό 

για την ολοκλήρωση των έργων και προγραμμάτων που έχει αναλάβει, αλλά και για να 

διασφαλιστεί η επιστημονική και τεχνολογική εμπειρία που έχει συσσωρευτεί τα 

προηγούμενα χρόνια με τα χρήματα των ελλήνων φορολογούμενων. 

Επειδή θεωρούμε απαραίτητη και απολύτως αναγκαία τη στήριξη και λειτουργία του 

Ε.Κ.Β.Α.Α. (πρώην ΙΓΜΕ) πρωτίστως για λόγους εθνικού συμφέροντος, ζητάμε την 

υποστήριξη της σχετικής τροπολογίας, ώστε το E.K.B.A.A./Ι.Γ.Μ.Ε.M. να συνεχίσει το έργο 

του. Στην αντίθετη περίπτωση κινδυνεύει να αποδιοργανωθεί και να οδηγηθεί στην οριστική 

διάλυση, καθώς το προσωπικό που έχει απομείνει στο Ινστιτούτο επαρκεί οριακά. 

 

 

 

 

 

Με εκτίμηση 

Για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ. 

    Ξενοφών Σταυρόπουλος       Ευάγγελος Σπυρίδωνος 

 

 

 

 

 

      Αντιπρόεδρος Δ.Σ.           Γραμματέας Δ.Σ. 


