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        Αχαρνές  19/3/12 

       Α.Π.: 46 
 

           Προς : ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΓΕ 

                       ΓΣΕΕ, ΟΜΕ, Ε.Κ.,  

Συνδικαλιστικούς και επιστηµονικούς φορείς 

                      Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Συνάδελφοι και φίλοι,  

Όπως είστε ενήµεροι το ΙΓΜΕ από τον Ιούνιο του 2011 έχει µπει στο 
µάτι του κυκλώνα της νεοφιλελεύθερης πολιτικής των µνηµονίων που µε 
διάφορους τρόπους απαιτούν το κλείσιµο ή την ουσιαστική διάλυση του 
Ινστιτούτου. Θα θέλαµε για άλλη µια φορά να σας ευχαριστήσουµε για τη 
συµπαράσταση που δηλώσατε στον αγώνα µας, µε αποτέλεσµα να ανασταλεί 
µέχρι σήµερα η καταβαράθρωση του δηµόσιου φορέα βασικής και 
εφαρµοσµένης έρευνας, που η ύπαρξη και η λειτουργία του αποτελεί 
προϋπόθεση για µια αναπτυξιακή προοπτική της χώρας µε αξιοποίηση του 
ορυκτού πλούτου, ορθολογική διαχείριση του υδατικού δυναµικού και στήριξη 
των µεγάλων τεχνικών έργων. 

Σήµερα οι εργαζόµενοι του ΙΓΜΕ αντιµετωπίζουν την εκβιαστική 
πολιτική του ΥΠΕΚΑ που απαιτεί από το ∆.Σ. του νέου φορέα που 
απορρόφησε το ΙΓΜΕ (ΕΚΒΑΑ) να πάρει παράτυπες αποφάσεις για οριζόντια 
µέτρα µαζικής εφεδρείας-απόλυσης 130 εργαζοµένων του ΙΓΜΕ µε 
πολύχρονη εµπειρία και απαραίτητων για τη στοιχειώδη συνέχιση της 
λειτουργίας του Ινστιτούτου. 

Μετά την µαζική Πανελλαδική κινητοποίηση των εργαζόµενων του 
Ινστιτούτου µπροστά από τα γραφεία του Υπουργείου ΠΕΚΑ (Αµαλιάδος και 
Πουλίου) την Τετάρτη 14/3/2012 και την κατακραυγή που εκφράστηκε στα 
διαβήµατα συµπαράστασης των επιστηµονικών και κοινωνικών φορέων µε 
τους οποίους το ΙΓΜΕ(Μ) συνεργάζεται η συνεδρίαση του ∆.Σ. του ΕΚΒΑΑ 
ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ λόγω έλλειψης απαρτίας. Προηγούµενα είχε οδηγηθεί σε 
παραίτηση ο Πρόεδρος του ΕΚΒΑΑ καθ. κ. Π. Μητρόπουλου. 

∆υστυχώς παρά τις συγκεκριµένες νοµικές επισηµάνσεις για 
παρανοµίες- παρατυπίες, την παραδοχή τους από τον Γ. Γραµµατέα του 
ΥΠΕΚΑ και την δέσµευση του για αλλαγή της διαδικασίας και του 
περιεχοµένου των εισηγήσεων που αφορούν την ΕΦΕ∆ΡΕΙΑ η ∆ιοίκηση του 
ΕΚΒΑΑ επανέρχεται χωρίς ουσιαστική τροποποίηση των εισηγήσεων της. Ο 



Γεν. ∆ιευθυντής ΙΓΜΕΜ και εκτελών Χρέη Προέδρου του ΕΚΒΑΑ κ. Κ. 
Παπαβασιλείου ξανακαλεί το ∆.Σ. του ΕΚΒΑΑ µε παράνοµο και εκβιαστικό 
τρόπο (χωρίς να τηρεί τις προβλεπόµενες από το Νόµο διαδικασίες για την 
προκήρυξη του ∆.Σ. και µε εισηγήσεις χωρίς γνωµοδότηση της Νοµικής 
Υπηρεσίας) στα γραφεία του Υπουργείου ΠΕΚΑ. 

Επειδή επανειληµµένα  έχετε τοποθετηθεί υπέρ της αναγκαιότητας ύπαρξης 
και λειτουργίας του ΙΓΜΕ, ευελπιστούµε ότι θα προσθέσετε και τη δική σας 
διαµαρτυρία προς την πολιτική ηγεσία (Πρωθυπουργό, Υπουργό Οικονοµίας,          
Υπουργό ΠΕΚΑ    κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, Υφυπουργό ΠΕΚΑ κ. Γ. Μανιάτη,          
Γεν. Γραµµατέα ΠΕΚΑ   κ. Α. Αλεξόπουλο, Πρόεδρο ΕΚΒΑΑ, µέλη ∆.Σ. 
ΕΚΒΑΑ). 

Επισυνάπτουµε σχέδιο επιστολής και ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
αποδεκτών. 

 

         Ο Πρόεδρος                                  Η Γεν. Γραµµατέας        

                                                                            

  Χάρης  Σµυρνιώτης                                       Ευγ. Μωραϊτη 

 



 


