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ΠΡΟΣ: Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
κ. Νίκο Φίλη 

Αναπληρωτή Υπουργό Έρευνας και Καινοτομίας 
κ. Κώστα Φωτάκη 

Κοιν.Α: Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας 
κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη 

Κοιν.Β: Συνεργάτες Υπουργών  
κα Πατρίτσια Κυπριανίδου (Γρ. Αν. Υπ. Ε&Κ) 
κ. Σέργιο Σερμπέτη (Γρ. Υπ. Π&ΕΝ) 

 
               

 
ΘΕΜΑ:  Επείγουσα ανάγκη παρέμβασης για νομοθετική ρύθμιση λειτουργικών 

θεμάτων του ΙΓΜΕ στο νομοσχέδιο της Έρευνας 
 
.                                                                                                          
Κύριοι Υπουργοί, 

Με το άρθρο 24 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου σας «Ρυθμίσεις για την έρευνα 

και άλλες διατάξεις» αντιμετωπίζονται πέραν των άλλων και προβλήματα που εμποδίζουν 

την έγκαιρη και αποτελεσματική εκτέλεση ερευνητικών – αναπτυξιακών έργων των φορέων 

της έρευνας. Εμπόδια, γραφειοκρατικού κυρίως χαρακτήρα, που αφορούν συμβάσεις 

εργασίας (παράγραφος 1), εκτός έδρας απασχόληση προσωπικού (παράγραφος 5) και 

συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων (παράγραφοι 4 και 7). 

Με δεδομένο τον ταυτόσημο ή ανάλογο χαρακτήρα που έχουν τα ερευνητικά – 

αναπτυξιακά έργα που αναλαμβάνει και το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών 

Ερευνών, θεωρούμε αυτονόητο ότι ανάλογες ρυθμίσεις πρέπει να ισχύσουν και για το 

ΙΓΜΕ.  

Στην κατεύθυνση αυτή το Σωματείο μας έχει επεξεργαστεί συγκεκριμένη διάταξη 

προς ένταξη στο συζητούμενο σχέδιο νόμου, που αφορά τόσο την επείγουσα ανάγκη 

ρύθμισης των όρων εκτός έδρας απασχόλησης του προσωπικού, παραπέμποντάς το 

στους εσωτερικούς κανονισμούς του ΙΓΜΕ, όσο και τα υπόλοιπα και ακόμα σοβαρότερα 

εμπόδια στην εκτέλεση των ερευνητικών έργων.  
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Συγκεκριμένα προτείνεται η προσθήκη νέας παραγράφου στο άρθρο 24 του σχεδίου 

νόμου «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων, ως ακολούθως: 

«Για τις ανάγκες εκτέλεσης των προγραμμάτων ή των έργων (ερευνητικών, 

αναπτυξιακών κ.λ.π.) που χρηματοδοτούνται εν όλω ή εν μέρει, από ενωσιακούς, 

διεθνείς, ίδιους πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια, οι διατάξεις των παραγράφων 1, 4, 5 και 

7 του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως και στο Ινστιτούτο Γεωλογικών και 

Μεταλλευτικών Ερευνών.» 

 

Στην ίδια κατεύθυνση αυτή, για την οποία υπάρχουν και ανάλογες ή ταυτόσημες 

αποφάσεις και θέσεις και της ∆ιοίκησης του ΙΓΜΕ (π.χ. Απόφαση υπ’ αρ. 19/5/11-4-2016 

Α∆Α: 6∆ΨΖ465ΥΛΩ-9Β7), ήδη έχει προσκληθεί να ενεργοποιηθεί και το εποπτεύον 

Υπουργείο του ΙΓΜΕ, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με ανάλογο έγγραφό μας. 

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι το Σωματείο μας, σε επαφές του με όλα τα κόμματα 

της Βουλής (πλην Χρυσής Αυγής) προσπαθεί να στηρίξει την παραπάνω 

τροπολογία-προσθήκη διάταξης (που δεν έχει δημοσιονομικό κόστος) στον Τ.Π., και απ’ ότι 

φαίνεται έχει διασφαλιστεί η θετική στάση τους.  

 

Κοι Υπουργοί, 

Η έλλειψη αντιμετώπισης των εμποδίων που προαναφέραμε οδηγεί με μαθηματική 

ακρίβεια στη ματαίωση των προσδοκιών που δημιούργησε το ιδιαίτερα θετικό γεγονός της 

πρόσφατης επανασύστασης του ΙΓΜΕ από την κυβέρνησή σας.  

Αναμένουμε επομένως την παρέμβασή σας για την επίλυση των προβλημάτων 

αυτών, που θα επιβεβαιώσουν την πολιτική απόφαση στήριξης του ΙΓΜΕ ως δημόσιου 

φορέα έρευνας για τη βιώσιμη αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου και την προστασία του 

ευρύτερου γεωπεριβάλλοντος της χώρας μας. 

Στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.  

 

 

      Ο Πρόεδρος  Ο Γεν. Γραμματέας 
  

 

   Φίλιππος  Σοφός   Γιάννης Μαυρογιάννης 
 

 


