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        Αχαρνές  27/3/12 

       Α.Π.: 54 
 

           Προς : Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

                       ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΓΕ 

                       ΓΣΕΕ, ΟΜΕ, Ε.Κ.,  

Συνδικαλιστικούς και επιστηµονικούς φορείς 

                       

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 αφού το ∆.Σ. του ΕΚΒΑΑ, στη  συνεδρίαση της 20-3-12 
αποφάσισε να θέσει σε εφεδρεία – απόλυση  130 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 ολοκληρωθεί το έγκληµα της διάλυσης του Ινστιτούτου 
προεκλογικά, η ∆ιοίκηση του ΕΚΒΑΑ, δεν δίστασε να παραποιήσει την 
απόφαση της συνεδρίασης του ∆.Σ, ενώ το ΥΠΕΚΑ να καταθέσει 
κατεπείγουσα τροπολογία σε άσχετο Ν/σχέδιο του Υπουργείου Υποδοµών. 

Οι εργαζόµενοι του ΙΓΜΕ στις Γεν. Συνελεύσεις τους αποφάσισαν  
να προσβάλλουν νοµικά την απόφαση του ∆.Σ. του ΕΚΒΑΑ και να 



κλιµακώσουν τον αγώνα τους µε αγωνιστικές συγκεντρώσεις 
διαµαρτυρίας σε όποια δηµόσια εµφάνιση της πολιτικής ηγεσίας του 
ΥΠΕΚΑ. 

Με βάση αυτά τα δεδοµένα, οι φορείς π.χ. ΟΤΑ, Επιστηµονικοί – 
Επαγγελµατικοί Φορείς, Συνδικάτα, (ως φορείς έκφρασης των γεωτεχνικών 
συναδέλφων, αλλά και ως σύµβουλοι της Πολιτείας), θα θέλαµε να  
επισηµάνουν ότι η υλοποίηση µιας τέτοιας απόφασης θα αποτελέσει ολέθριο 
λάθος της Κυβέρνησης, χωρίς δυνατότητα επανόρθωσης. 

Επειδή επανειληµµένα  έχετε τοποθετηθεί υπέρ της αναγκαιότητας 
ύπαρξης και πλήρους 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 ψηφίσµατος και ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
αποδεκτών. 

 

         Ο Πρόεδρος                                  Η Γεν. Γραµµατέας        

                                                                            

  Χάρης  Σµυρνιώτης                                       Ευγ. Μωραϊτη 

 



 


