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Αχαρνές, 19 - 5 – 2017 
Α.Π.  83/6.3 

 
 

ΠΡΟΣ: - Πρόεδρο της Κυβέρνησης,κ. Α. Τσίπρα  

 

ΚΟΙΝ: -  Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, κ. Γ. Δραγασάκη 

 -  Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Γ. Σταθάκη 

 - Υπ. Οικονομικών, κ. Ε. Τσακαλώτο 

 - Υπ. Εργασίας, κα. Ε. Αχτσιόγλου 

 - Αν. Υπ. Οικονομικών, κ. Γ. Χουλιαράκη 

     
 

ΘΕΜΑ:  Ανάγκη πρωθυπουργικής παρέμβασης για τη ύπαρξη του ΙΓΜΕ 

 

Αξιότιμε κε Πρωθυπουργέ, 

Σε μια περίοδο που όλοι οι εργαζόμενοι έχουν οδηγηθεί σε μια πρωτόγνωρη οικονομική και 

κοινωνική περιθωριοποίηση, οι εργαζόμενοι του Ινστιτούτου Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών 

αντιμετωπίζουν επιπλέον και το φάσμα της επιστημονικής και κοινωνικής απαξίωσης, με την ερευνητική 

“αγρανάπαυση” στην οποία βρίσκονται για δεύτερο συνεχόμενο χρόνο, που κατά κύριο λόγο οφείλεται 

στην καθυστέρηση χρηματοδότησης των ερευνητικών προγραμμάτων του, αλλά και στις συνεχώς 

αυξανόμενες γραφειοκρατικές διαδικασίες που στην ουσία παραλύουν την λειτουργία του. 

Δυστυχώς όμως σήμερα το πρόβλημα γίνεται ακόμη οξύτερο, αφού με αφορμή ή πρόσχημα ένα 

σοβαρό πρόβλημα χρέους το ΙΓΜΕ οδηγείται σε ντε φάκτο κατάργηση.  

Η δυσμενέστατη αυτή εξέλιξη οφείλεται στο γεγονός ότι για δύο σχεδόν μήνες το ΙΓΜΕ βρίσκεται 

χωρίς Διοίκηση, οι εργαζόμενοι χωρίς μισθό και το Ινστιτούτο σε πλήρη παύση λειτουργίας όλων των 

έργων και υποχρεώσεων προς Δήμους, Περιφέρειες, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδιώτες, μετά την 

παραίτηση της Διοίκησης στο τέλος του Μάρτη, λόγω δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών του 

Ινστιτούτου, σε υλοποίηση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων για καταβολή αποζημιώσεων σε πρώην 

εργαζόμενους του φορέα μας. 

 Παρά το γεγονός ότι η προηγούμενη Διοίκηση επί ενάμιση χρόνο προειδοποιούσε για την 

επερχόμενη οικονομική κρίση του Ινστιτούτου, τα συναρμόδια Υπουργεία Περιβάλλοντος & Ενέργειας και 

Οικονομικών, όχι μόνο αδιαφόρησαν για την έγκαιρη αντιμετώπιση του ζητήματος, αλλά ούτε καν 

αξιοποίησαν τη σχετική σύσταση του Υπουργείου Εργασίας για έναν ουσιαστικό διάλογο με τους 

εργαζόμενους, νυν και πρώην, και κυρίως τις προτάσεις τους για μια εξωδικαστική διευθέτηση του 

προβλήματος. Προς διασαφήνιση των ανωτέρω, σας διαβιβάζουμε συνημμένα σχετικές αποφάσεις του 

ΔΣ του ΙΓΜΕ (συνημμ. 1 και 2), πρόταση συμφιλίωσης του Υπ. Εργασίας (συνημμ. 3), καθώς και 
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προειδοποιητικό έγγραφο του Γεν. Διευθυντή ΙΓΜΕ (συνημμ. 4) και έγγραφο του Συνδικάτου (συνημμ. 

5) προς το ΥΠΕΝ, που δυστυχώς δεν έτυχαν αντιμετώπισης ανάλογης με τη σοβαρότητα του θέματος.   

Είναι ήδη βέβαιο ότι θα χρειαστεί πολύς κόπος και προσπάθεια για να αποκατασταθεί η ζημιά που 

έχει ήδη προκληθεί στην επιχειρησιακή αξιοπιστία και στο κύρος του Ινστιτούτου. Η παράταση όμως 

της αδράνειας του εποπτεύοντος Υπουργείου, όχι μόνο στο να παρουσιάσει ένα συγκροτημένο 

σχέδιο αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης του ΙΓΜΕ, αλλά έστω να ανταποκριθεί στη στοιχειώδη 

θεσμική και νομική υποχρέωση διορισμού Διοίκησης, επαναλειτουργίας του Ινστιτούτου και καταβολής 

της μισθοδοσίας των εργαζόμενων, σύντομα θα καταστήσει τη ζημιά μη αναστρέψιμη, ιδιαίτερα εάν 

υποκρύπτει σχεδιασμούς για θεσμικές αλλαγές του ΙΓΜΕ, κυοφορούμενες ερήμην των εργαζόμενων και 

όλης της Ελληνικής κοινωνίας, χωρίς να έχει γίνει κανένας ουσιαστικός διάλογος.  

Υπό αυτές τις συνθήκες, η πολιτική βούληση της κυβέρνησής σας να αποτελέσει το ΙΓΜΕ έναν 

κρίσιμο φορέα στήριξης της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας (όπως συστηματικά διακηρύσσατε 

πριν τις εκλογές του 2015), που χάρη και στις συνεχείς αγωνιστικές προσπάθειες των εργαζόμενων 

εκφράστηκε με την επανίδρυση του Ινστιτούτου τον Ιούνιο του 2015, φοβούμαστε ότι θα καταστεί κενό 

γράμμα, ενδεχομένως δε να αναιρεθεί πλήρως με την επαπειλούμενη διάλυση του ιστορικού φορέα 

έρευνας του Ορυκτού Πλούτου και σύμβουλου της Πολιτείας. 

 

Αξιότιμε κε Πρωθυπουργέ, 

Οι εργαζόμενοι του ΙΓΜΕ, έχοντας πλέον εξαντλήσει χωρίς πρακτικό αποτέλεσμα, κάθε μέσο 

αγωνιστικής παρέμβασης και κάθε προσπάθεια συνεννόησης με τα αρμόδια Υπουργεία, κυρίως δε με τη 

βεβαιότητα ότι είστε πλήρως ενήμερος για την 60χρονη δημιουργική ιστορία του Ινστιτούτου, αλλά και 

ότι συμμερίζεστε τη αναγκαιότητα όχι απλά συνέχισης του έργου και του ρόλου του Ινστιτούτου στην 

επόμενη περίοδο την ιδιαίτερα κρίσιμη για το μέλλον της χώρας μας, αλλά και ενίσχυσης του (ιδιαίτερα 

με προσλήψεις), θεωρούμε αναγκαία τη δική σας πλέον παρέμβαση για την άμεση επαναλειτουργία 

του ΙΓΜΕ και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της υφιστάμενης κρίσης. 

Παραμένοντας σε αγωνιστική ετοιμότητα, είμαστε παράλληλα στη διάθεση σας, για κάθε 

διευκρίνιση, θεωρώντας απόλυτα χρήσιμη μια συνάντηση μαζί σας το συντομότερο δυνατό, τόσο 

για τη διεξοδικότερη ενημέρωσή σας για τα παραπάνω θέματα, όσο και για την παρουσίαση των 

εκτιμήσεων του Συνδικάτου για την ουσιαστική αναβάθμιση του Ινστιτούτου. 

 

Ο Πρόεδρος  Ο Γεν. Γραμματέας 

 

 

 

Δημήτρης Μπάτης  Γιάννης Μαυρογιάννης 

 
 
 
Συνημμένα: 

1. Απόφαση ΔΣ 64/1/9-1-2011 

2. Απόφαση ΔΣ 9/3/2-3-2016 
3. Το από 31-3-2016 Πρακτικό Συμφιλίωσης Υπ. Εργασίας 

4. Έγγραφο Γ.Δ/ντή ΙΓΜΕ 758/14-3-2017 
5. Έγγραφο Συνδικάτου 44/6.3/20-3-2017 

 



 
 



 



             
                 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ  ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε.) 
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ            
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ                                               

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
Υπ’ αριθμ.3/2-3-2016 

 
Ο Πρόεδρος : Καθηγητής Δημ. Μουντράκης 
Τα μέλη: 
Παρόντες:   Ρ. Λειβαδάρος – Γεν. Δ/ντής ΙΓΜΕ. 
                   Ν. Σπυρόπουλος 
                   Δ. Δαμίγος 
                   Π. Μαυρίδης 
                   Κ. Παπαζάχος 
                   X. Σμυρνιώτης – εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Δ.Σ. 
 
                                     
Ο Νομικός Σύμβουλος : Γ. Γρηγορίου. 
 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Έφη Καραΐσκου 
 

ΘΕΜΑ EKTOΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΑΥΤΗΣ,  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ  

ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ Α.Ε.Ε.Γ.Α ΄΄ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ΄΄ ΚΑΙ ΤΟΥ  

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ΄΄.  

 

Σχετικό έγγραφο: Aπόφαση 74/2016 Αρείου Πάγου – με ενάγοντα τον κ. Νικόλαο 

Κακλαμάνη, συνταξιοδοτηθέντα υπάλληλο του ΙΓΜΕ.  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 9/3/2-3-2016 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 

 Την ως άνω απόφαση του Αρείου Πάγου. 

 Τον εξαιρετικά επείγοντα χαρακτήρα του ως  άνω θέματος. 

 Την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του Δ.Σ. 

 Την γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας. 

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

ΑΔΑ: 6Ρ15465ΥΛΩ-ΑΒΤ



 

Εγκρίνει ομόφωνα,  

 με βάση την ως άνω απόφαση του Αρείου Πάγου, με την οποία απορρίφθηκε η από 30-

7-2014 αίτηση του ΙΓΜΕ κατά της υπ΄αριθμ. 677/2014 απόφασης του Εφετείου Αθηνών, 

έγινε δεκτή αμετακλήτως η αγωγή του πρώην εργαζομένου του ΙΓΜΕ κ. Νικολάου 

Κακλαμάνη και κρίθηκε ότι το ΙΓΜΕ οφείλει να τον αποζημιώσει βάσει του ασφαλιστηρίου 

συμβολαίου με την Εθνική Ασφαλιστική. 

Επειδή η έκδοση της απόφασης αυτής προδικάζει την έκδοση και σωρείας άλλων 

αποφάσεων επί αγωγών με την αυτή ιστορική και νομική βάση με συνεπαγόμενο κόστος 

για το ΙΓΜΕ δεκάδων εκατομμυρίων € , το οποίο θα προσαυξάνεται συνεχώς με τόκους 

υπερημερίας επιβαρύνοντας έτι περεταίρω το δημοσιονομικό κόστος , 

Επειδή η αντιμετώπιση του παραπάνω θέματος υπερβαίνει τα όρια του προϋπολογισμού 

και εν γένει των οικονομικών δυνατοτήτων του ΙΓΜΕ, απειλεί λόγω επικειμένων 

εκτελεστών αποφάσεων  την λειτουργία του φορέα , αλλά και προκαλεί συνεχή και 

αυξανόμενη δημοσιονομική επιβάρυνση, 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

  Να απευθυνθεί το Διοικητικό Συμβούλιο στη Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου, ώστε 

αυτό να λάβει άμεσες πρωτοβουλίες για την επίλυση του εν λόγω θέματος, λαμβάνοντας 

υπόψη το δημόσιο συμφέρον. 

Η παρούσα απόφαση επικυρώνεται αυθημερόν. 

 
Ακριβές αντίγραφο της απόφασης της Συνεδρίασης  3/2-3-2016 Δ.Σ. ΙΓΜΕ 

 
Με εντολή Προέδρου 

Η Γραμματέας του Δ.Σ. 
 

Ε. Καραΐσκου 

ΑΔΑ: 6Ρ15465ΥΛΩ-ΑΒΤ









 

σελ 1 από 2 

 

ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ  ΙΓΜΕ 
ΣΠ. ΛΟΥΗ  1,  Γ΄ ΕΙΣΟΔΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ -  ΑΧΑΡΝΕΣ,  Τ.Κ. 13677 
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Αχαρνές, 20 - 03 – 2017 

Α.Π.   44/6.3 

 

ΕΠΕΙΓΟN 

 

ΠΡΟΣ: -  Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας,    
κ. Γ. Σταθάκη 

 

 

Θέμα:  ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΓΚΗ ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΙΓΜΕ  

 

Κύριε Υπουργέ, 

 

Με επανειλημμένα προηγούμενα έγγραφά μας και κατά την πρώτη, και μόνη, εθιμοτυπική συνάντηση που 

είχαμε προ τριμήνου, σας γνωστοποιήσαμε τα ιδιαίτερα οξυμένα μείζονος σημασίας προβλήματα του ΙΓΜΕ, 

όπως των προσλήψεων, της υστέρησης στις εγκριτικές διαδικασίες των έργων του ΕΣΠΑ, της αδράνειας στην 

προώθηση και επίλυση έστω και ενός από τα εργασιακά νόμιμα αιτήματα των εργαζόμενων (π.χ. μισθολογικά, 

ανθυγιεινό, νοσηλευτικό), ιδίως δε των επαπειλούμενων κατασχέσεων λόγω οφειλών από το ΙΓΜΕ που δεν 

αντιμετωπίζονται με τους ελλειμματικούς προϋπολογισμούς, και ενώ ούτε η προσωρινή εκτόνωση που θα 

μπορούσε να επιφέρει η έκτακτη χρηματοδότηση που είχε συστήσει το Υπουργείο Οικονομικών 

αξιοποιήθηκε από το ΥΠΕΝ, ούτε ουσιαστική αξιοποίηση υπήρχε και εξακολουθεί να υπάρχει της Επιτροπής 

εξωδικαστικής διευθέτησης του χρέους και των αξιώσεων του συμβολαίου της Εθνικής. 

Όσο και αν είναι γνωστά τα πολλά και σημαντικά θέματα που διαχειρίζεται το ΥΠΕΝ αυτή την περίοδο, 

μας είναι αδιανόητη η απάθεια με την οποία αντιμετωπίζονται εκ μέρους του Υπουργείου σας τα 

προβλήματα του ΙΓΜΕ και οι εργαζόμενοι, οδηγώντας με μαθηματική ακρίβεια στην παράλυση κάθε 

δραστηριότητας του ΙΓΜΕ. Και μάλιστα αυτήν την περίοδο, που καθημερινά σχεδόν είναι τα αιτήματα που 

δέχεται το ΙΓΜΕ για διαφόρων ειδών ερευνητικές υπηρεσίες και έργα, ενώ ταυτόχρονα είναι έτοιμο πλέον το 

Ινστιτούτο να ξεκινήσει τα έργα της νέας προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ, έστω και αν η χρηματοδότησή 

τους παλινωδεί μεταξύ διαφόρων υπηρεσιών των Υπουργείων.  

Η παραπάνω στάση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ, σε συνδυασμό με την εξίσου απαθή στάση της 

Διοίκησης του ΙΓΜΕ, δικαιολογούν την εκτίμηση των εργαζόμενων ότι, αντί της επίλυσης των προβλημάτων 

που οξύνονται μέρα με τη μέρα ολοένα και περισσότερο, επιλέγεται το κρύψιμο των προβλημάτων κάτω 

από το χαλί, με αποτέλεσμα, τα μεν προβλήματα να οξύνονται μέρα με τη μέρα ολοένα και περισσότερο, οι δε  

εργαζόμενοι να βρίσκονται σε ένα εντεινόμενο καθεστώς απογοήτευσης και αγανάκτησης. 

Με δεδομένη αυτή την εκκωφαντική σιωπή του ΥΠΕΝ, αναγκαστήκαμε να προχωρήσουμε σε αγωνιστικές 

κινητοποιήσεις με συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο ΥΠΕΝ την προηγούμενη Τετάρτη, 15-3-2017, περιμένοντας 

από εσάς καθαρές απαντήσεις και σχέδιο αντιμετώπισης των οικονομικών και εργασιακών προβλημάτων. 

Δυστυχώς, αντιμετωπίσαμε μία ακόμα άρνηση, τόσο να συναντήσετε τους εργαζόμενους, όσο και να δώσετε 

μία ημερομηνία συνάντησης. 
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Κε Υπουργέ, 

 

Με αυτά τα δεδομένα, επιπρόσθετα δε μετά και τις νέες δυσμενείς εξελίξεις με νέες απειλές κατασχέσεων 

που προέκυψαν προχθές, Παρασκευή, 17-3-2017, επανερχόμαστε, για τελευταία ελπίζουμε φορά, στο αίτημά 

μας για ΑΜΕΣΗ συνάντηση μαζί σας για να δρομολογηθούν επιτέλους αποτελεσματικές λύσεις, που θα 

αποτρέψουν αυτό που ακόμα και η τροϊκανική κυβέρνηση του 2011 απέτυχε να καταφέρει: τον θάνατο του 

ΙΓΜΕ, ενός Ινστιτούτου μακροχρόνιας αναπτυξιακής προσφοράς, η εύρυθμη λειτουργία του 

οποίου μόνο κέρδος μπορεί να φέρει προς όφελος του λαού και του τόπου. 

Οι εργαζόμενοι του ΙΓΜΕ για άλλη μια φορά θα κάνουν το καθήκον που η 60-χρονη ιστορία 

συνδικαλιστικών αγώνων και προσφοράς του Ινστιτούτου στην κοινωνία επιτάσσει. Αναμένουμε τη δική 

σας ανάληψη των ευθυνών που αρμόζει στον Υπουργό της κυβέρνησης, που προ δύο ετών το 

επανασυνέστησε. 

       

 

 

Ο Πρόεδρος  Ο Γεν. Γραμματέας 
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Δημήτρης Μπάτης  Γιάννης Μαυρογιάννης 

 

 

 




