
 
1 

 

 

ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΒΑΑ  (πρώην ΙΓΜΕ) 
ΣΠ. ΛΟΥΗ  1,  Γ΄ ΕΙΣΟΔΟΣ 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 

 
 

Αχαρνές, 29-7-2014 
       ΑΠ. : 96 / 6.3 

 

Προς: Υπουργό ΠΕΚΑ, κ. Ιωάννη Μανιάτη 

 Αναπληρωτή Υπουργό ΠΕΚΑ, κ. Νικόλαο Ταγαρά  
 
 
 
Θέμα:  Σκέψεις και άξονες για την ανασυγκρότηση του ΙΓΜΕ, που βρίσκονται σε φάση 

ανάλυσης και επεξεργασίας από υπεύθυνους εργαζόμενους του ΙΓΜΕ 

 

 

Κύριοι Υπουργοί, 

 

Με βάση τα αποτελέσματα της συνάντησης που έγινε στο ΥΠΕΚΑ στις 14.7.2014 με την πολιτική 
Ηγεσία για το θέμα του ΕΚΒΑΑ θεωρούμε επιβεβλημένη τη συνόψιση των συμπερασμάτων με 
στόχο την άμεση και αποτελεσματική υλοποίηση τους: 

 

Γιατί πρέπει να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο του ΕΚΒΑΑ; 

1. Διότι η ΚΥΑ 25200/11είναι αντισυνταγματική και ήδη έχει προσβληθεί στο ΣτΕ (εκδίκαση 
Σεπτέμβρης 2014) 

2. Διότι είναι οργανωτικά και λειτουργικά αναποτελεσματικό αφού: 

α) Το ΕΚΒΑΑ συστήθηκε από την συνένωση δύο ανόμοιων οργανισμών με τελείως 
διαφορετικούς στόχους και χαρακτηριστικά.  
- Tο ΙΓΜΕ αφ’ ενός, ένα ΙΣΤΟΡΙΚΟ και αναγνωρισμένης προσφοράς ερευνητικό Ινστιτούτο, 
συγκεκριμένου σκοπού και ρόλου, με τακτικό προϋπολογισμό, συγκεκριμένο και 
εγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα, με ικανό αν και όχι επαρκή αριθμό εργαζομένων αλλά 
με τις απαραίτητες ειδικότητες (393 εργαζόμενοι το Νοέμβρη 2011). 

- Tο ΕΚΠΑΑ αφετέρου, μια Υπηρεσία του Δημοσίου, με προτεραιότητες την παροχή 
υπηρεσιών στο ΥΠΕΚΑ και την ΕΕ, χρηματοδοτούμενη αποκλειστικά από ΕΣΠΑ, με μη 
εγκεκριμένο ακόμη και σήμερα πρόγραμμα, με ελάχιστο προσωπικό (μόλις 11 εργαζόμενοι 
το Νοέμβρη 2011).  

Αποτέλεσμα αυτής της ετερόκλητης ένωσης είναι η πλήρης σύγχυση στους 
εργαζόμενους των δύο φορέων για το ρόλο και το κοινό σκοπό του νέου φορέα και, 
το χειρότερο, η λανθασμένη εντύπωση, προς την ελληνική κοινωνία και τη διεθνή 
κοινότητα,  της κατάργησης του ΙΓΜΕ, με επακόλουθο πολλοί από τους αποδέκτες 
των αποτελεσμάτων των ερευνών του να μην απευθύνονται πλέον σε αυτό.     
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β) Ο φορέας αποτελείται από 3 πυλώνες, το ΙΓΜΕΜ (ένα μέρος πρώην ΙΓΜΕ), τη ΜΟΠΠΕΡ 
(πρώην ΕΚΠΑΑ) και τη ΔΥΠΑΝ (το υπόλοιπο πρώην ΙΓΜΕ), αριθμητικά ανισότιμους και 
λειτουργικά μπλοκαρισμένους, αφού το ερευνητικό τμήμα του φορέα δεν μπορεί να 
προγραμματίσει και να εκτελέσει το ερευνητικό του έργο άμεσα και αποτελεσματικά, 
εφόσον ο προγραμματισμός και η εκτέλεσή του ελέγχεται διοικητικά από την ΔΥΠΑΝ, η 
οποία λόγω έλλειψης προσωπικού δεν μπορεί να ανταποκριθεί ούτε καν στην μισθοδοσία, 
οδηγώντας παράλληλα ακόμα και το κύριο έργο του περιβαλλοντικού πυλώνα (σήμερα έχει 
1 υπάλληλο) να μην έχει υλοποιηθεί τυπικά και ουσιαστικά από το 2009, λόγω της 
διοικητικό – οικονομικής εμπλοκής της ΔΥΠΑΝ αλλά και της ουσιαστικής κατάργησης της. 

γ) Το ΙΓΜΕ(Μ), εκτός από την λειτουργική του παραλυσία εξαιτίας του προαναφερθέντος 
λόγου, αντιμετωπίζει και την ουσιαστική υπονόμευσή του από την Διοίκηση, η οποία 
αξιοποιώντας τυπικά δεδομένα όπως την ασαφή αναφορά της ΚΥΑ 25200 περί 
μεταλλευτικών ερευνών, ή και την ανάγκη στήριξης του διοικητικοοικονομικού έργου του 
ΕΚΒΑΑ, μετέφερε στη ΔΥΠΑΝ επιστημονοτεχνικό προσωπικό από ερευνητικές ή τεχνικές 
υπηρεσιακές μονάδες, με αποτέλεσμα την ουσιαστική κατάργηση τους. (π.χ. γεωλόγους σε 
μονάδες διοικητικού οικονομικού ενδιαφέροντος, εργοδηγούς και τεχνικούς σε άσχετες 
ειδικότητες διοικητικοοικονομικές, ακόμη και οδηγούς της Διοίκησης). 

δ) Οι προηγούμενες ενέργειες, συνδυαζόμενες με την μονομερή προώθηση από τον 
Πρόεδρο τόσο “περιβαλλοντικών” - “κλιματολογικών” προγραμμάτων στο ΕΣΠΑ στα οποία 
προβλέπεται παράλληλη απασχόληση προσωπικού του ΙΓΜΕ(Μ), όσο και εξωθεσμικών 
“Ομάδων Γης” (που τα μέλη της αποζημιώνονται με τρόπο που δεν συνάδει με τα 
καθιερωμένα στα δημόσια λογιστικά), αλλοιώνουν τις προτεραιότητες και τον χαρακτήρα 
του ΙΓΜΕ ως φορέα έρευνας του Ορυκτού Πλούτου, αρμόδιου και για θέματα 
περιβάλλοντος, που σχετίζονται όμως με την αξιοποίηση φυσικών πόρων. Η συνεχής και 
συστηματική μονομερής δημοσιοποίηση τέτοιων πρωτοβουλιών εντάσσεται στην λογική 
διαφοροποίησης και αλλοίωσης του επιστημονικού χαρακτήρα του που έπρεπε να 
εστιάζεται στην έρευνα του Ο.Π,. και τις Περιβαλλοντικές συνέπειες της αξιοποίησης των 
φυσικών πόρων.  

ε) Αυτή η πολιτική που ασκείται συστηματικά τον τελευταίο ενάμισυ χρόνο έχει επιταχύνει την 
συνταξιοδοτική έξοδο εξειδικευμένου προσωπικού με αποτέλεσμα να χάνεται 
συσσωρευμένη εμπειρία, αλλά και εργατοτεχνικό προσωπικό απόλυτα χρήσιμο και για 
άλλους παραγωγικούς φορείς. Επίσης κινδυνεύει να οδηγήσει περιφερειακές μονάδες σε 
κλείσιμο στερώντας το ΙΓΜΕ από την διασύνδεση με τις τοπικές κοινωνίες (Περιφέρειες, 
Δήμους),  για τις ανάγκες των οποίων είχε και έχει σημαντική επιστημονική δραστηριότητα 
και έσοδα. 

   

Γιατί πρέπει να ανασυγκροτηθεί το ΙΓΜΕ με απλές τροποποιήσεις του προϋπάρχοντος 
θεσμικού του πλαισίου; 

Γιατί το θεσμικό πλαίσιο του ΙΓΜΕ συνίστατο από ένα μακροχρόνια δοκιμασμένο, λειτουργικό 
νόμο, τον καλά μελετημένο ν.272/76, και τους κατ’ εξουσιοδότησή του Κανονισμούς του 1977, που, 
όχι μόνο  αξιοποίησε όλη την προγενέστερη θεσμική εμπειρία του ΙΓΕΥ και του ΕΘΙΓΜΕ, αλλά και 
επικαιροποιήθηκε στη συνέχεια με ώριμες, και όχι σπασμωδικές, τροποποιήσεις του, όπως με το 
ν.2702/99. 

Στην παρούσα ιστορική συγκυρία αναγνωρίζεται από όλους τους παράγοντες της ελληνικής 
πολιτείας η αναγκαιότητα ανασχεδιασμού του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Για την 
υλοποίηση αυτής της στρατηγικής είναι αναγκαία η ύπαρξη κατάλληλων δημόσιων φορέων, που, 
αφενός μεν θα διασφαλίζουν την παραγωγή, τεκμηρίωση και διάχυση των απαραίτητων γνώσεων 
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και πληροφοριών προς όλη την ελληνική πολιτεία και κοινωνία, αφετέρου θα λειτουργούν ως 
σύμβουλοι της πολιτείας (κεντρικής διοίκησης, περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης) για τον 
σχεδιασμό και εφαρμογή των πολιτικών της χώρας. Ένας τέτοιος δημόσιος φορέας πρέπει να είναι 
το Ινστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ). Η αυτονόητη περιβαλλοντική 
διάσταση των δραστηριοτήτων του ΙΓΜΕ δεν δικαιολογεί την συνένωση του με άλλη υπηρεσία 
αμιγώς περιβαλλοντικού χαρακτήρα, όπως με το ΕΚΠΑΑ  στο τωρινό σχήμα του ΕΚΒΑΑ. Ο 
παραγωγικός χαρακτήρας των δραστηριοτήτων του ΙΓΜΕ (είτε με την παραγωγή της άμεσης 
γνώσης των αποτελεσμάτων των ερευνητικών του εργασιών, είτε η προοπτική περαιτέρω 
αξιοποίησή της για άμεσα παραγωγικούς σκοπούς), δεν θα πρέπει να διακινδυνευτεί από την 
εμπλοκή του έναν άλλο φορέα διαχείρισης βασικών διοικητικών πληροφοριών.  

Στο γενικό αυτό πλαίσιο πρέπει να ληφθούν επίσης υπόψη τα ακόλουθα:   

 Το βασικό πλαίσιο σκοπών του ΙΓΜΕ οφείλει να αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο 
αλληλοσυμπληρούμενων επιστημονικοτεχνικών δραστηριοτήτων και εξειδικεύσεων, όπως 
διαχρονικά και αποτελεσματικά υπήρξε στην Ελλάδα, είτε ως ΙΓΕΥ, είτε ως ΕΘΙΓΜΕ, είτε ως 
ΙΓΜΕ, αλλά και διεθνώς υφίσταται με τη μορφή όλων των αντίστοιχων Γεωλογικών 
Ινστιτούτων, το οποίο δεν θα πρέπει να κλονιστεί με ενσωμάτωση άλλων ελάχιστα συμβατών 
ή και άσχετων δραστηριοτήτων που κατά καιρούς έχουν αναφερθεί, όπως επί θεμάτων 
μετεωρολογίας και κλίματος, ή επί του μόλις διαμορφούμενου πλαισίου της «γαλάζιας» 
ανάπτυξης, ορολογία που πρόσφατα ανέπτυξε η σημερινή Διοίκηση. Δεδομένης της ύπαρξης 
εξειδικευμένων ερευνητικών φορέων (Ε.Μ.Υ., Ινστιτούτο Μετεωρολογίας κ.α.) για θέματα 
κλιματικής αλλαγής η όποια εμπλοκή του ΙΓΜΕ σε ανάλογα θέματα αφορά κυρίως την 
συμβολή των γεωεπιστημών στο πεδίο των γεωλογικών, ιζηματολογικών, παλαιοντολογικών 
μελετών και όχι θέματα που αφορούν γενικά το κλίμα.  

 Η δυνατότητα του ΙΓΜΕ να διεξάγει την Βασική Έρευνα Υποδομής και την Εφαρμοσμένη 
Έρευνα στο συγκεκριμένο πεδίο των γεωεπιστημών και του γεωπεριβάλλοντος του δίνει τον 
συγκεκριμένο ερευνητικό χαρακτήρα που έχουν τα ανάλογα κλαδικά ερευνητικά Ινστιτούτα 
που έχουν στοχευμένη έρευνα και μελετητικό έργο στα θέματα που αφορούν διάφορα 
Υπουργεία (ΕΘΙΑΓΕ, ΚΕΠΕ, ΚΕΜΕΤΕ κ.α.) που διαφέρει ουσιαστικά με την έρευνα R – D 
διεξάγουν ερευνητικά Ινστιτούτα της ΓΓΕΤ και υπό αυτή την έννοια δεν μπορεί να υπάγεται 
παρά στο αρμόδιο Υπουργείο. 

 Ο περιφερειακός χαρακτήρας του ΙΓΜΕ δεν συνδέεται μόνο με τον χαρακτήρα της επιτόπιας 
υπαίθριας έρευνας που διεξάγεται στις περιοχές των Περιφερειακών του Μονάδων, αλλά 
αποτελεί το ισχυρό χαρτί του στην κοινωνική προσφορά και αναγνώριση του ρόλου του στις 
τοπικές κοινωνίες και εξ΄ αυτού προκύπτει και η συντριπτική πλειοψηφία των έργων υπέρ 
τρίτων. 

 Η τροποποίηση του Νομοθετικού Πλαισίου του ΙΓΜΕ μπορεί να προκύψει από την ακύρωση 
της ΚΥΑ 25200 από το ΣτΕ και επιλύει μια σειρά θεσμικά ζητήματα που συνδέονται με 
Κανονισμούς λειτουργίας και διαχείρισης του φορέα, που, και αν ακόμη χρειασθεί κάποια 
προσαρμογή τους θα γίνεται με απλή απόφαση του Υπουργού. Παράλληλα απαιτείται η 
αποκωδικοποίηση των οριστικοποιημένων σκοπών, που πρέπει να επικαιροποιηθούν, σε 
ιεραρχημένους στρατηγικούς άξονες των ερευνητικών και επιχειρησιακών δράσεων του 
Ινστιτούτου, και η εκπόνηση στη συνέχεια ενός μεσο-μακροπρόθεσμου επιχειρησιακού 
σχεδίου, με αναφορά σε συγκριμένους στόχους παραδοτέου αποτελέσματος, θετική βάση για 
το οποίο αποτελεί το Επιχειρησιακό Σχέδιο 2011-2015 του Οικονομικού Πανεπιστήμιου 
Αθηνών. Το σχέδιο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των απαιτούμενων 
μέσων για την επίτευξη των στόχων αυτών, με αναφορά α) στο πρόσθετο αναγκαίο (ποιοτικά 
και ποσοτικά) προσωπικό, β) σε ενδεχόμενη συμπλήρωση υποδομών, και εν τέλει, γ) στις 
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αντίστοιχες χρηματοδοτικές απαιτήσεις. 

 Το ΙΓΜΕ οφείλει να παίξει έναν ουσιαστικό ρόλο διαμεσολάβησης και επικοινωνίας των 
πολιτικών της πολιτείας με τις τοπικές κοινωνίες και τις ανάγκες τους, διευρύνοντας και 
κατοχυρώνοντας τον χαρακτήρα του ως ένας και αμερόληπτος δημόσιος, με μόνο όπλο του 
την επιστημονική αλήθεια και τη γνώση της τεχνολογίας, που αποτελούν ανθρώπινες 
κατακτήσεις, όχι για να δημιουργούν αλλά για να λύνουν προβλήματα. 

 Ο τίτλος «ΙΓΜΕ» αποτελεί εθνική περιουσία, συνιστώντας ένα brand name αναγνωρίσιμο και 
αναγνωρισμένο τόσο εθνικά όσο και διεθνώς.  

Προκειμένου να αξιοποιηθούν οι παραπάνω παρατηρήσεις με στόχο την ανασύσταση και 
την ανασυγκρότηση του ΙΓΜΕ θα πρέπει να συγκροτηθεί μια Επιτροπή διευρυμένου 
χαρακτήρα (ΑΕΙ, Επιμελητήρια, ΟΤΑ, κ.α.) που θα ασχοληθεί με τον Σκοπό και την Μορφή 
του Εθνικού Φορέα Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών εστιάζοντας στους 
ακόλουθους κύριους τομείς δραστηριοτήτων:  

 την συνεχή επικαιροποίηση του  γεωλογικού χάρτη της χώρας, στις εκάστοτε κατάλληλες 
κλίμακες (ενοποίηση χάρτη 1:50.000, εκπόνηση χάρτη 1:20.000, κλπ), 

 τον εντοπισμό, έρευνα και αξιολόγηση του ορυκτού πλούτου της χώρας χερσαίου και 
υποθαλάσσιου, με σκοπό την ορθολογική αξιοποίησή του με σεβασμό στο φυσικό και 
κοινωνικό περιβάλλον, σε συμβατότητα με τις λοιπές οικονομικές δραστηριότητες, 

 την έρευνα, αξιολόγηση και εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων για την ορθολογική 
αξιοποίησή του υπόγειου υδατικού δυναμικού της χώρας, με άμεση προτεραιότητα τα 
σημαντικότερα υδατικά σώματα που απειλούνται με ποσοτική ή/και ποιοτική υποβάθμιση,   

 την μελέτη και τεκμηρίωση του γεωτεχνικού και γεωχημικού περιβάλλοντος, ως βάση για 
τον καταλληλότερο και ασφαλέστερο σχεδιασμό των υποδομών της χώρας (δικτύων 
μεταφορών, χωροταξικό σχεδιασμό, κλπ), αλλά και την μελέτη και το σχεδιασμό 
αντιμετώπισης φυσικών καταστροφικών φαινομένων,  

 την ανάπτυξη και λειτουργία του εθνικής ψηφιακής βάσης γεωλογικών δεδομένων της 
χώρας, τις γνωμοδοτικές και ελεγκτικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 
μεταλλευτική και λατομική νομοθεσία της χώρας και την διαμεσολάβηση και επικοινωνία 
των πολιτικών της Πολιτείας με τις τοπικές κοινωνίες, 

 και τελικά τις υποστηρικτικές ή συμπληρωματικές δραστηριότητες των παραπάνω 
(εργαστηριακές, εργοταξιακές, κλπ) 

 

Τέλος δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε τα βασικότερα χαρακτηριστικά του ΙΓΜΕ: 

 φορέας δημιουργίας πρωτογενούς πλούτου για τον έλληνα φορολογούμενο 

 φορέας διασφάλισης του κοινωνικού συνόλου. 

 

 

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας 
  

Χ. Σμυρνιώτης Ε. Αραπογιάννης 

 


