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Αχαρνές 28-3-12 

Η ∆ΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΙΓΜΕ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΤΗΝ ΧΩΡΑ 

Η κυβέρνηση στα πλαίσια των δεσµεύσεων της στα µνηµόνια, προωθεί την 
συρρίκνωση των δηµοσίων δαπανών για την έρευνα, ξεκινώντας από το ΙΓΜΕ. Η 
επιλογή του ΙΓΜΕ µέσα στους πρώτους 11 φορείς που επέλεξε  Κυβέρνηση και 
Τρόϊκα για διάλυση, δεν µπορεί να είναι άσχετη από τα σχέδια εκποίησης του 
Ορυκτού Πλούτου 

Στα πλαίσια αυτά, το ∆.Σ. του ΕΚΒΑΑ, κατ΄ εντολή της ηγεσίας του ΥΠΕΚΑ, στη  
συνεδρίαση της 20-3-12 αποφάσισε να θέσει σε εφεδρεία – απόλυση  140 
εργαζόµενους οδηγώντας τους ίδιους και τις οικογένειες τους στην πείνα και την 
εξαθλίωση και στερώντας το Ινστιτούτο από το απαραίτητο υποστηρικτικό 
αλλά και επιστηµονικό προσωπικό για την εκτέλεση του ερευνητικού του έργου 
(ΕΣΠΑ 25 εκ. Ευρώ). 

Προκειµένου να ολοκληρώσουν το έγκληµα τους, η ∆ιοίκηση του ΕΚΒΑΑ 
προεκλογικά δεν δίστασε να τροποποιήσει παράνοµα την απόφαση της 
συνεδρίασης του ∆.Σ. και το ΥΠΕΚΑ να καταθέσει κατεπείγουσα νοµοθετική 
ρύθµιση (άρθρο 169) σε άσχετο Ν/σχέδιο του Υπουργείου Υποδοµών. 

Προκειµένου να σταµατήσει η αυθαιρεσία αυτή της ∆ιοίκησης και η κάλυψη της 
από την Πολιτική Ηγεσία, έγινε παράσταση διαµαρτυρίας στον Γεν. Γραµµατέα 
του ΥΠΕΚΑ κ. Α. Αλεξόπουλο και ο εκπρόσωπος των  εργαζόµενων υπέβαλε 
ένσταση στο ∆.Σ. του ΕΚΒΑΑ για τους παρακάτω λόγους:  

έλλειψη απαρτίας δεδοµένου ότι είχε αποχωρήσει από την συνεδρίαση ένα µέλος 
του ∆.Σ. (κ. Λάλας  ) 

 γιατί ενώ στην εισήγηση και στα σχέδιο απόφασης  που κοινοποιήθηκε στον 
εκπρόσωπο πρόβλεπε αυθηµερόν επικύρωση είχαν περάσει 5 µέρες χωρίς την 
επικύρωση των πρακτικών 

 και ακόµη γιατί ενώ µε εντολή της ∆ιοίκησης η Γραµµατέας του ∆.Σ. είχε 
αναγνώσει στους εργαζόµενους που διαµαρτύρονταν το κείµενο της απόφασης 
στο σχέδιο που δόθηκε στον εκπρόσωπο των εργαζοµένων είχε παραποιηθεί 
στο σηµείο που προέβλεπε την ηµεροµηνία κατά την οποία θα επιδίδονταν οι 
διαπιστωτικές πράξεις της εφεδρείας  

Είναι εµφανές (το αναγνώριζε και ο Υπουργός  ΠΕΚΑ στην αιτιολογική έκθεση 
της Π.Ν.Π.) ότι το ΙΓΜΕ εκ της φύσεως των ερευνητικών εργασιών του δεν 
µπορεί να λειτουργήσει χωρίς υποστηρικτικό προσωπικό και για αυτό πρότεινε 
την εξαίρεση 20 εργαζοµένων των κατηγοριών ∆Ε και ΥΕ και µε την κατάθεση 



συγκεκριµένου άρθρου (169) παρέτεινε την ηµεροµηνία υλοποίησης της 
εξαίρεσης. 

Ενώ δε προβλέπει στο άρθρο 169 ηµεροµηνία υλοποίησης των εξαιρέσεων µέχρι 
την 30-4-12 , το ∆.Σ. του ΕΚΒΑΑ βιάζεται να απολύσει µε εφεδρεία 110 
εργαζόµενους µέχρι την 6-4-12. 

Επίσης και µε το γερασµένο βιολογικά επιστηµονικό προσωπικό δεν είναι 
δυνατόν να εφαρµόζεται το προσυνταξιοδοτικό καθεστώς της εφεδρείας που 
πλήττει κύρια αυτό προσωπικό που θα µπορούσε άλλα 2-5 χρόνια να προσφέρει 
τις γνώσεις και την πείρα του στην εκτέλεση των ερευνητικών προγραµµάτων του 
ΕΣΠΑ, όταν µάλιστα έγινε ανάλογη ρύθµιση για άλλα ερευνητικά κέντρα. 

Είναι σαφές ότι το πρόβληµα του ΙΓΜΕ δεν αντιµετωπίζεται ούτε µε την ΚΥΑ 
25800/8-11-11 ούτε µε την παράταση της Π.Ν.Π. 268/30-12-11. ∆εν είναι 
δυνατόν να επιχειρείται µείωση προσωπικού µε οριζόντια µέτρα σε ένα 
Ερευνητικό Ινστιτούτο όταν µάλιστα πρόσφατη µελέτη για το Επιχειρησιακό 
Σχέδιο του ΙΓΜΕ, που εκπονήθηκε από το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο της Αθήνας 
(ΟΠΑ), πρόβλεπε ενίσχυση του Ινστιτούτου µε νέο προσωπικό.  

Οι εργαζόµενοι του ΙΓΜΕ, κλιµακώνουν και  καταγγέλλουν αυτή την απόφαση 
επιφυλασσόµενοι να την προσβάλλουν νοµικά. 

Η ζηµιά που θα προκύψει από την κατάργηση του Ινστιτούτου δεν µπορεί 
σε καµιά περίπτωση να ισοσκελίσει το  όποιο  προσωρινό δηµοσιονοµικό 
όφελος. Το ΙΓΜΕ έχει προσφέρει τα µέγιστα στην Εθνική Οικονοµία.  

Το Συνδικάτο του ΙΓΜΕ σε Γεν. Συνέλευση, αποφάσισε την πραγµατοποίηση 
αγωνιστικής συγκέντρωση διαµαρτυρίας σήµερα Τετάρτη 28-3-12 στις 
11.30 π.µ. στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ 

και αύριο ΠΕΜΠΤΗ 29-3-2012 στις 11.30 π.µ. να δώσει συνέντευξη τύπου 
στα γραφεία του ΕΚΑ (Γ! Σεπτεµβρίου και Μάρνης µε θέµα « Οι επιπτώσεις 
της διάλυσης του ΙΓΜΕ στην έρευνα του Ορυκτού Πλούτου και στο 
Περιβάλλον» 

Καλούνται όλοι οι Φορείς που είχαν δηλώσει την συµπαράσταση τους, 
συντονιστικό, συνδικάτα, επιστηµονικοί φορείς, κόµµατα σε συµπαράσταση και  
τα ΜΜΕ να προβάλουν τον αγώνα µας που συνεχίζεται.  

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΕΦΕ∆ΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ∆ΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΙΓΜΕ  

ΟΧΙ ΣΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΟΥ ΟΡΥΚΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ 

Το ∆Σ 


