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Αχαρνές, 25-02-2014 
         ΑΠ. : 15 /6.2 

Προς:  Ως Πίνακας Αποδεκτών  

 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

“ΟΧΙ ΣΤΗ ∆ΙΑΛΥΣΗ – ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΙΓΜΕ”. 

 
Εδώ και τέσσερεις μήνες το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλίματικής Αλλαγής, αρνείται 
να υλοποιήσει τη δέσμευσή του για την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου για τη δρομολόγηση των 
νομοθετικών και διοικητικών πρωτοβουλιών, οι οποίες θα αποκαταστήσουν τις λειτουργικές 
δυνατότητες του ΙΓΜΕ προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες της αναπτυξιακής 
ανασυγκρότησης της χώρας.     

Παράλληλα, ο κ. Πρόεδρος του ∆.Σ. του ΕΚΒΑΑ δρομολογεί την εφαρμογή των πορισμάτων από 
μια στημένη γνωμάτευση επιτροπής μελών των EuroGeoSurveys (τα συγκεκριμένα μέλη της ήταν 
από ανταγωνίστριες χώρες), που προτείνουν ένα ΙΓΜΕ νέου τύπου!!!, που δεν θα ασχολείται 
ούτε με τη με βασική έρευνα υποδομής ούτε με την εφαρμοσμένη έρευνα. 

Στα πλαίσια αυτά ο κ. Πρόεδρος σε πρόσφατη παρουσία του στην Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας 
και Τεχνολογίας της Βουλής, αντί να απαντήσει σε συγκεκριμένα ερωτήματα που έθεσε η 
Ελληνική Βουλή για το παρόν και το μέλλον του ΙΓΜΕ, προτίμησε, προφανώς λόγω της άγνοιάς 
του για τα αντικείμενα του ΙΓΜΕ αλλά και δικών του προσωπικών ενδιαφερόντων 
(μετεωρολόγος), να παρουσιάσει το “Όραμα” του για το ΕΚΒΑΑ απαξιώνοντας το κύριο 
αντικείμενο του ΙΓΜΕ. Σαν επιστέγασμα όλων αυτών των ενεργειών του κ. Προέδρου ήταν οι νέες 
προκλητικές και συκοφαντικές δηλώσεις του κ. Προέδρου του για τους εργαζόμενους και το 
Συνδικάτο παρουσιάζοντάς το άμεσα ή έμμεσα ως άντρο λαμογιάς. 

Το Συνδικάτο θεωρεί ότι απαιτείται μια νέα τοποθέτηση για το θέμα του ρόλου και του μέλλοντος 
του ΙΓΜΕ σε σχέση με την αναπτυξιακή ανασυγκρότηση της χώρας.  

Προκειμένου να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση το Συνδικάτο Εργαζομένων ΙΓΜΕ διοργανώνει την 
Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2014, και ώρα 11:30 πμ, στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας, 3ης 
Σεπτεμβρίου 48-Β & Μάρνη, 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ με θέμα 

“ΟΧΙ ΣΤΗ ∆ΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΙΓΜΕ – ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ”. 

 

 

ΣΥΝ∆ΙΚΑΤΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΒΑΑ (ΠΡΩΗΝ ΙΓΜΕ) 
 
ΣΠ. ΛΟΥΗ  1,  Γ΄ ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ -  ΑΧΑΡΝΕΣ,  Τ.Κ. 13677 
ΤΗΛ. :  213133 7439     FAX : 210- 2413466  ή 2131337466 

email : syndikato@igme.gr,  syndikatoigme@gmail.com 

Ιστότοπος : Syndikatoigme.blogspot.com 
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Καλούμε εκπροσώπους Πανεπιστημιακών Φορέων, Ερευνητικών Κέντρων, Επιμελητηρίων, 
Αυτοδιοικητικών Φορέων, Επιστημονικών Συλλόγων, Συνδικάτων και Κομμάτων να συμβάλλουν 
ενεργά στην Συνέντευξη Τύπου. 

Για μια πρώτη ενημέρωση, σας διαβιβάζουμε συνοπτικό ενημερωτικό Υπόμνημα για αυτές τις 
νέες εξελίξεις στο ΙΓΜΕ. Ενημερώνουμε επίσης τα Μ.Μ.Ε. ότι κατά τη συνέντευξη θα 
παρουσιαστούν αναλυτικές και συγκεκριμένες πληροφορίες, τόσο για τις κυβερνητικές 
μεθοδεύσεις διάλυσης του ΙΓΜΕ, όσο και για το θετικό έργο που ακόμα και σήμερα επιτελεί το 
ΙΓΜΕ (π.χ. ανακάλυψη νέων κοιτασμάτων, άμεση συνδρομή στην αποτίμηση των επιπτώσεων 
από το σεισμό στην Κεφαλονιά και στη δρομολόγηση της αντιμετώπισής τους). 

 

 

ΤΟ ∆Σ 

 
Συνημμένα: Ενημερωτικό Υπόμνημα  
 
 
Πίνακας Αποδεκτών 
1. Κόμματα 
2. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης  
3. Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ 
4. Γεωλογικό Τμήμα ΑΠΘ 
5. Γεωλογικό Τμήμα Πανεπ. Πατρών 
6. Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών ΕΜΠ 
7. Τμήμα Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείου Κρήτης 
8. ΓΕΩ.ΤΕ.Ε. 
9. Τ.Ε.Ε. 
10. Σύλλογο Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών 
11. Σύνδεσμο Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδας  
12. Ερευνητικά Κέντρα & Ινστιτούτα 
13. Φορείς Περιφερειακής & Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
14. Ο.Μ.Ε. 
15. Συνδικάτα 
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ΣΥΝ∆ΙΚΑΤΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΒΑΑ ΠΡΩΗΝ ΙΓΜΕ
 
ΣΠ. ΛΟΥΗ  1,  Γ΄ ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ -  ΑΧΑΡΝΕΣ,  Τ.Κ. 13677 
ΤΗΛ. :  213133 7439     FAX : 210- 2413466  ή 2131337466 

email : syndikato@igme.gr,  syndikatoigme@gmail.com, 

Ιστοτοπος Syndikatoigme.blogspot.com 

 
 

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΙΓΜΕ 
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΙΚΑΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΤΙΣ ΑΝΑΣΤΡΕΨΕΙ 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014   

Αχαρνές, 24-2-2014 
 
 

Σε μία περίοδο που όλες οι προβλέψεις Κυβέρνησης και Τρόικας διαψεύδονται παταγωδώς 
και η ανάπτυξη προς όφελος του λαού είναι το υπ’ αριθμόν ένα ζητούμενο, είναι αναγκαίο να 
γνωρίζουμε ποια είναι η πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν ερευνητικοί παραγωγικοί φορείς, όπως 
το ΙΓΜΕ, αφού αυτοί οι φορείς εξ αντικειμένου περιλαμβάνονται μεταξύ των βασικών θεσμικών 
εργαλείων που καλούνται να συμβάλουν στην κοινωνική και παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. 

 

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΙΓΜΕ (νυν ΕΚΒΑΑ) 

Το Νοέμβρη του 2011, με την έκδοση της ΚΥΑ 25200, χωρίς να υπάρξει Επιχειρησιακό 
Σχέδιο, διαμορφώθηκε το ΕΚΒΑΑ, ένα οργανωτικό μόρφωμα δύο άσχετων φορέων, του ΙΓΜΕ (των 
τότε 390 εργαζόμενων επιστημονικού, τεχνικού και υποστηρικτικού προσωπικού) και της ΜΟΠΠΕΡ 
(το πρώην ΕΚΠΑΑ των 6 υπαλλήλων) με αποκλειστικό στόχο να τεθεί σε ΕΦΕ∆ΡΕΙΑ το 40% του 
προσωπικού του ΙΓΜΕ. Το οργανωτικό πλαίσιο του θνησιγενούς αυτού φορέα, με την μετονομασία 
του ΙΓΜΕ σε ΙΓΜΕΜ και του ΕΚΠΑΑ σε ΜΟΠΕΡ, αλλά και την συνδρομή και ενός τρίτου νέου 
πυλώνα, της ∆ΥΠΑΝ (τη νέα διοικητικοοικονομική - τεχνική ∆/νση) ισότιμου με τους δύο 
προηγούμενους, έχει δημιουργήσει πλέον μια παραλυτική κατάσταση, μέσα στην οποία το ΙΓΜΕ εδώ 
και δύο χρόνια παραπαίει συρρικνούμενο, υλοποιώντας ένα ελάχιστο μόνο μέρος από το ήδη 
εγκεκριμένο σημαντικής σημασίας ερευνητικό έργο του. Και όμως, ακόμα και από αυτό το 
περιορισμένο έργο έχουν ήδη προκύψει σημαντικά αποτελέσματα (π.χ. εντοπισμός ενός σημαντικού 
κοιτάσματος ολιβινίτη στη Χαλκιδική).  

Ως αντίδραση σε αυτή την καταστροφική για το ΙΓΜΕ προοπτική, δεν ήταν καθόλου τυχαίο ότι 
αμέσως μετά την έκδοση της ΚΥΑ: 

 Η τότε ∆ιοίκηση του ΕΚΒΑΑ διατυπώνει την ανάγκη επανίδρυσης του ΙΓΜΕ. 

 Επιτροπή που δημιούργησε ο Αν. Υπουργός ζητάει επίσης την επανίδρυσή του. 

 Σε ημερίδα του Συνδικάτου όλοι οι εκπρόσωποι Ερευνητικών Φορέων, Επιστημονικών 
Επιμελητηρίων, ΑΕΙ αλλά και οι Βουλευτές όλων σχεδόν των πτερύγων της Βουλής ζητούν την 
επανίδρυσή του. 
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Σε αντίθεση με αυτή την αναγκαιότητα η σημερινή ∆ιοίκηση του ΕΚΒΑΑ προσπαθεί να 
νεκραναστήσει αυτό το μόρφωμα με αμφιλεγόμενες αξιολογήσεις. 

1. Για τη ΜΟΠΠΕΡ, η αξιολόγηση φαίνεται ότι ανατέθηκε από τον Πρόεδρο του ∆Σ του ΕΚΒΑΑ στον 
εαυτό του, που θεωρεί ότι οι μετεωρολογικές “περγαμηνές“ του τον καθιστούν αυθεντία των 
περιβαλλοντικών προβλημάτων.  

2. Για την ∆ΥΠΑΝ, η αξιολόγηση ανατέθηκε με τυμπανοκρουσίες σε δημόσιους Ελεγκτικούς 
Μηχανισμούς που ουδεμία σχέση έχουν με το υποστηρικτικό έργο της Έρευνας και παρόλα αυτά 
η ∆ιοίκηση καταργεί αδικαιολόγητα και άσχετα με το πλαίσιο αυτών των ελέγχων, καθοριστικές 
υποστηρικτικές δραστηριότητες του ΙΓΜΕ, όπως πχ γεωτρήσεις και συνεργείο; 

3. Για το ΙΓΜΕ, την αξιολόγηση ανέλαβε μια κατ’ όνομα ομάδα των EuroGeoSurveys (αποτελούμενη 
από συνταξιούχους εκπροσώπους του μάρκετινγκ ανάλογων με το ΙΓΜΕ ινστιτούτων), το 
συμπέρασμα της οποίας καταργεί ουσιαστικά το ΙΓΜΕΜ ως Ερευνητικό Ινστιτούτο.  

 

ΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ (& ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ;;;) ΓΙΑ ΤΟ ΙΓΜΕ 

Η “αξιολόγηση” αυτή του ΙΓΜΕ από κάποιους “αξιολογητές” του EGS περιλαμβάνει τις 
ακόλουθες ανησυχητικές για τη μελλοντική πορεία του ΙΓΜΕ εισηγήσεις.  

 Βασική γεωλογική έρευνα: Παραγνωρίζεται η βασική έρευνα υποδομής, που το βασικότερο 
καθήκον της είναι η γεωλογική χαρτογράφηση του Ελλαδικού χώρου κάτω από μια ενιαία 
αντίληψη ενός συνολικού γεωλογικού μοντέλου. Ακόμα και αυτή τη βασική ερευνητική 
δραστηριότητα υποδεικνύουν την ανάθεσή της σε εξωτερικούς συνεργάτες. ∆εν αναγνωρίζεται η 
ουσιαστική ανάγκη αλλαγής κλίμακας της γεωλογικής χαρτογράφησης (πχ σε 1:25000) όπως 
ισχύει σε όλες σχεδόν της χώρες της ΕΕ, παραμένοντας μόνο σε εκτενείς αναφορές περί 
ψηφιοποιήσεων. 

 Μεταλλευτική έρευνα: Υποδεικνύεται μετατόπιση, από την μεταλλευτική έρευνα, σε 
περιβαλλοντικά θέματα και στους φυσικούς κινδύνους, αγνοώντας τις εθνικές και κοινοτικές 
προτεραιότητας σε σχέση με την αξιοποίηση του Ορυκτού Πλούτου. Στο πλαίσιο αυτό θεωρούν 
ότι οι μεταλλευτικές, οι γεωφυσικές και οι γεωχημικές έρευνες, όπως και οι γεωτρητικές 
δραστηριότητες κλπ, είναι παρωχημένες, και πολλές από αυτές τις υπηρεσίες μπορούν να 
ανατεθούν σε ιδιωτικές εμπορικές επιχειρήσεις, παρά το ότι οι ίδιοι αποδέχονται ότι αυτό δεν 
ισχύει για όλα τα ευρωπαϊκά ινστιτούτα, ενώ είναι προφανές ότι αγνοούν εάν υφίσταται τέτοιες 
δυνατότητες στην ελληνική αγορά, όπως και εάν υπάρχει δυνατότητα μη-δημόσιων επενδύσεων 
στην έρευνα του ορυκτού πλούτου της χώρας, στις παρούσες συνθήκες της τεράστιας 
οικονομικής ύφεσης. 

 Εφαρμοσμένη υδρογεωλογική έρευνα: Απαξιώνεται ένα απ’ τα κυριότερα αντικείμενα του 
ΙΓΜΕ, της έρευνας και μελέτης για την αξιοποίηση και προστασία των υπόγειων υδροφόρων 
συστημάτων, καθώς και η καθοριστικής σημασίας συμβολή του ΙΓΜΕ στο έργο της διαχείρισης 
των υδατικών πόρων, υποδεικνύοντας τη στροφή του σε μια περιορισμένη γραφειοκρατική 
υπηρεσία καταγραφής, αποσιωπώντας τον τομέα των Ιαματικών Φυσικών Πόρων.  

 Ενεργειακές Πρώτες Ύλες: ∆εν κρίνεται άξιος οποιουδήποτε σχολίου από τους αξιολογητές 
ο τομέας των Ενεργειακών Πρώτων Υλών συνολικά, ιδίως σε ότι αφορά στα στερεά καύσιμα, ενώ 
υποτιμάται η συμβολή του ΙΓΜΕ στην έρευνα και εντοπισμό των Γεωθερμικών Πεδίων της χώρας 
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και οι τεράστιες δυνατότητες περαιτέρω συμβολής του στις ανάγκες εντατικοποίησης της 
προσπάθειας σχετικών εφαρμογών, ενώ δεν αποδίδεται ουσιαστική σημασία και απουσιάζει 
αναφορά σε σημαντικούς τομείς όπως ο ηφαιστειακός κίνδυνος και γενικότερα τα συνδεόμενα με 
γεωλογικά αίτια καταστροφικά φαινόμενα. 

 Εκτέλεση Έργων / Περιφερειακές Μονάδες / Εργαστήρια: Υποδεικνύεται η εκποίηση 
εργαστηρίων, αυτοκινήτων και εξοπλισμού γεωτρήσεων, η κατάργηση ολόκληρων περιφερειακών 
μονάδων, ενώ παραπέμπονται σε εξωτερικούς συνεργάτες-εταιρείες ακόμα και οι μελέτες που 
αφορούν σε γεωλογικές, γεωφυσικές και γεωτεχνικές έρευνες, παραγνωρίζοντας τη σημασία που 
έχει η διεπιστημονική προσέγγιση της έρευνας, και η επιβαλλόμενη συνεκτική διεκπεραίωσή της, 
που μπορεί να υπάρχει στο πλαίσιο ενός αντίστοιχα διεπιστημονικού φορέα.      

 Προσωπικό: Παράλληλα, με βάση τις παραπάνω προτάσεις, οι τρεις εξωτερικοί σύμβουλοι 
εισηγούνται επί της ουσίας δραστικές μειώσεις στον αριθμό του επιστημονικού, τεχνικού και 
διοικητικού προσωπικού του Ινστιτούτου, βασιζόμενοι σε αυθαίρετους "βέλτιστους λόγους" 
προσωπικού, παραποιώντας κατά περίπτωση τη σημερινή σχέση επιστημονικού/τεχνικού 
/διοικητικού προσωπικού, απαξιώνοντας το μεγαλύτερης ηλικίας επιστημονικό προσωπικό του 
Ινστιτούτου και παραβλέποντας το σημαντικό ρόλο και προσφορά του τεχνικού προσωπικού. 

Με προφανή την προχειρότητα των εκτιμήσεων και την ελλιπή προσέγγιση του όλου θέματος, 
είναι φανερό ότι τα συμπεράσματα των αξιολογητών οδηγούν σε πλήρη αποδυνάμωση του 
ΙΓΜΕ από κάθε δυνατότητα υλοποίησης του ερευνητικού του έργου. 

Επί της ουσίας προτείνεται για το ΙΓΜΕ ένας ρόλος διαχειριστή των γεωδεδομένων, με μόνη 
ενεργή δυνατότητα την επικαιροποίησή τους. Ένα μοντέλο γεωλογικού φορέα που ενδεχόμενα 
αντιστοιχεί σε μια χώρα η οποία έχει ήδη αντιμετωπίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό όλα τα βασικά 
γεωλογικά προβλήματά της και το αναπτυξιακό της επίπεδο είναι ιδιαίτερα υψηλό 
(μεταβιομηχανικό), όχι όμως στην Ελλάδα.  

Το ΙΓΜΕ που προτείνουν αντιστοιχεί σε έναν φορέα γραφειοκρατικό, που δεν θα μπορεί να 
αντιμετωπίσει την υστέρηση της χώρας στη βασική έρευνα υποδομής και να ανταποκριθεί σε 
ένα αξιόπιστο σχέδιο έρευνας και αξιοποίησης του Ορυκτού Πλούτου της χώρας. 

 

Είναι επομένως δικαιολογημένο ότι τα συμπεράσματα μιας τέτοιας ”αξιολόγησης” δεν 
μπορούν να γίνουν αποδεκτά όχι μόνο από τους εργαζόμενους του ΙΓΜΕ αλλά και από 
ολόκληρη την επιστημονική κοινότητα των γεωεπιστημόνων, ούτε καν ως βάση συζήτησης, 
αφού στην ουσία αλλοιώνουν πλήρως τον Ερευνητικό χαρακτήρα του ΙΓΜΕ ως φορέα 
εφαρμοσμένης έρευνας και μελέτης του γεωπεριβάλλοντος και του Ορυκτού Πλούτου της 
Χώρας. 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΓΜΕ ΣΤΙΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ  

Με αφορμή αυτή την «αξιολόγηση» επαναφέρουμε την αναγκαιότητα για μια ουσιαστική και 
ολοκληρωμένη συζήτηση για το μέλλον του ΙΓΜΕ που θα αφορά όλους τους εκπαιδευτικούς, 
ερευνητικούς και παραγωγικούς φορείς της χώρας που εμπλέκονται στην αξιοποίηση του Ο.Π. και τις 
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περιβαλλοντικές και γεωτεχνικές παραμέτρους της ανάπτυξης της χώρας με βάση τα παρακάτω 
ερωτήματα στα οποία σπεύδουμε να δώσουμε κάποιες πρώτες απαντήσεις: 

 Χρειάζεται η Ελλάδα ένα Ερευνητικό 
Γεωλογικό και Μεταλλευτικό 
Ινστιτούτο; 

Αναμφισβήτητα ΝΑΙ, ακόμα και σύμφωνα με τους 
“αξιολογητές” των EGS. 

 Πρέπει να περιέχει παρακλάδια 
τύπου ΜΟΠΠΕΡ; 

 

Προφανώς ΟΧΙ, καθώς πρόκειται για μια 
δραστηριότητα διαφορετικού επιστημονικού πεδίου 
και διοικητικού κατά βάση  χαρακτήρα. 

 Χρειάζεται αναδιοργάνωση του 
ΕΚΒΑΑ ή ανασύσταση του ΙΓΜΕ; 

Μόνο με την επαναφορά του ΙΓΜΕ στην αυτόνομη 
μορφή του, με αναδιοργάνωση και ενίσχυση του 
ανθρώπινου δυναμικού του μπορεί να ανταποκριθεί 
στις ανάγκες της χώρας. 

 Πρέπει να προδιαγραφούν και νέες 
πολιτικές προτεραιότητες του ΙΓΜΕ, 
λαμβάνοντας υπόψη τις Εθνικές ανάγκες 
και το διεθνές περιβάλλον; 

Αναμφισβήτητα ΝΑΙ, στα πλαίσια κατάλληλης και 
επαρκούς Στρατηγικής Μελέτης ανάπτυξης του ΙΓΜΕ 
και ενός εξελισσόμενου Επιχειρησιακού Σχεδίου 
εφαρμογής της στρατηγικής. 

 Υπάρχει Στρατηγική Μελέτη ανάπτυξης 
του ΙΓΜΕ; 

Υπάρχει η βάση της, το Master Plan του 
Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών. 

 

Με αυτά τα δεδομένα το κύριο ζητούμενο είναι η απάντηση από το Υπουργείο ΠΕΚΑ:  

 Θα υπάρξει επιτέλους ένας ουσιαστικός διάλογος με το ΥΠΕΚΑ, προκειμένου να 
δρομολογηθούν οι αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες για την κατάργηση της παραλυτικής ΚΥΑ 
25200/2011;  

 Συμφωνεί ο Υπουργός ΠΕΚΑ στους βασικούς άξονες ανάπτυξης του ΙΓΜΕ που συστηματικά 
υποστηρίζει το Συνδικάτο Εργαζομένων: 

‐ Άμεση επανασύσταση του ΙΓΜΕ, για την εκπλήρωση των σκοπών και του ρολού του ΙΓΜΕ 
όπως περιγράφονται στους νόμους 272/76 και 2702/99, με περιφερειακή δομή και 
διεπιστημονική συγκρότηση.  

‐ Ενίσχυση και ανάπτυξη του ΙΓΜΕ ως ∆ημοσίου Φορέα στην έρευνα υποδομής, στην 
εφαρμοσμένη έρευνα και μελέτη του γεωπεριβάλλοντος και του ορυκτού πλούτου της Χώρας, 
αποσυνδεμένου από αδόκιμες προοπτικές ένταξής του στους αμιγώς ερευνητικούς φορείς της 
ΓΓΕΤ. 

‐ Χρηματοδότηση ενός 5ετούς επιχειρησιακού σχεδίου για να καλυφθούν οι τεράστιες ελλείψεις 
της χώρας σε βασική ερευνά υποδομής, και εξασφάλιση ουσιαστικής χρηματοδότησης για το 
σύνολο των αντικειμένων του ΙΓΜΕ. 

‐ Αξιοποίηση του ΙΓΜΕ στον ρολό του ως τεχνικού συμβούλου του κράτους. 

‐ Άμεση δρομολόγηση της ενίσχυσής του ανθρώπινου δυναμικού με νέες προσλήψεις 
μόνιμου προσωπικού (πέραν από το προβλεπόμενο από τα τεχνικά δελτία με συμβάσεις 
μίσθωσης έργου, περιορισμένες στο χρόνο υλοποίησης του ΕΣΠΑ).  
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‐ Συνεχή και συστηματική εναρμόνιση, επικαιροποίηση και εξειδίκευση των στόχων του ΙΓΜΕ 
στην κάλυψη των μεταβαλλόμενων κοινωνικών αναγκών και την ουσιαστική διασύνδεση με τα 
εθνικά στρατηγικά σχέδια ανάπτυξης της οικονομίας της χώρας.  

 

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΙΓΜΕ  

Το Συνδικάτο με παραστάσεις στα Υπουργεία και στα Κόμματα, συνεντεύξεις τύπου, επαφές με 
ερευνητικούς φορείς, φορείς της Τοπικής Αυτoδιοίκησης, ΑΕΙ και Επιστημονικά Επιμελητήρια 
προσπαθεί να φέρει το θέμα του ρόλου και του μέλλοντος του ΙΓΜΕ στο επίκεντρο των συζητήσεων 
που αφορούν στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πιστεύουμε ότι ήρθε πλέον η ώρα, όλοι αυτοί οι φορείς να στηρίξουν 
ενεργά μια ΚΑΜΠΑΝΙΑ για την αναβάθμιση του ΙΓΜΕ, που αν αφεθεί στην μοίρα του θα οδηγηθεί 
στον αργό αλλά σίγουρα θάνατο του, με ό’τι αυτό συνεπάγεται για το μέλλον αυτής της χώρας, αλλά 
και τη νέα γενιά Γεωλόγων και Μεταλλειολόγων που σπουδάζουν σήμερα και ονειρεύονται ένα 
καλλίτερο μέλλον για αυτόν τόπο. 

Από σεβασμό προς τους παλιότερους συναδέλφους που μετά τον πόλεμο ίδρυσαν το ΙΓΕΥ,  
υποχρέωση προς τους εαυτούς μας που με χίλιες μύριες δυσκολίες κρατάμε ζωντανό το ΙΓΜΕ αλλά 
και από αίσθημα ευθύνης προς τους νεώτερους μελλοντικούς συναδέλφους και όλη την ελληνική 
κοινωνία που μας έχει ανάγκη, σας καλούμε να στηρίξετε με κάθε πρόσφορο τρόπο τον αγώνα μας 
και να συμβάλλετε στη Συνέντευξη Τύπου που οργανώνουμε την προσεχή Τετάρτη, 5 Μαρτίου 
2014, και ώρα 11:30 πμ, στην αίθουσα συσκέψεων του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αθήνας, 
3ης Σεπτεμβρίου 48-Β & Μάρνη. 

Πιο συγκεκριμένα, με βάση την πληροφόρηση που σας δίδεται από το ενημερωτικό αυτό έγγραφο, 
αλλά και όποια πρόσθετη διευκρινιστική πληροφορία χρειασθείτε, θα θέλαμε να εκφράσετε την 
πολιτική σας στήριξη στο δύσκολο ρόλο του ΙΓΜΕ για την κοινωνική και οικονομική αναγέννηση της 
χώρας μας. 

Έχοντας υπόψη την ενεργό συμβολή σας κατά το παρελθόν σε ανάλογες πρωτοβουλίες του 
Συνδικάτου Εργαζομένων ΙΓΜΕ, αλλά και την ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο που τώρα διανύουμε για την 
μελλοντική πορεία του ΙΓΜΕ, θεωρούμε βέβαιη την ανταπόκρισή σας και σ’ αυτή τη νέα πρόσκλησή 
μας.   

 

ΤΟ ∆.Σ. 

ΣΥΝ∆ΙΚΑΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΓΜΕ (νυν ΕΚΒΑΑ) 


