
Η  επιθεση  εναντίον του ΙΓΜΕ  δυστυχώς συνεχίζεται   

Ο Πρόεδρος του ΕΚΒΑΑ ,όπου έχει υπαχθεί το ΙΓΜΕ , κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά για 

όσες  κατά την γνώμη του  ατασθαλείες  ή παρανομίες  διεπίστωσε στο ΙΓΜΕ . 

Κατά την άποψή μας  καλώς  έπραξε και οποιαδήποτε σκιά ατασθαλίας  η παρανομίας  

πρέπει και επιβάλεται  να  τίθεται στην  διερεύνηση από τις δικαστικές αρχές. 

Πέραν όμως τούτου  διέπραξε το βαρύ σφάλμα  να βγάλει και απόφαση  ενοχοποίησης 

Διοικήσεων  και Συλλόγου εργαζομένων   

Αφέλεια? Υπερβολικός ζήλος?  Διατεταγμένη υπηρεσία συκοφάντησης   και απαξίωσης του 

ΙΓΜΕ   εντός του πλαισίου της διάλυσής του και των απολύσεων?  

Ο αναγνώστης θα αποφασίσει  

Παραθέτουμε  τόσο το σχετικό δημοσίευμα  περί την καταγγελία όσο και την σχετική 

απάντηση  του Συλλόγου των εργαζομένων . 

Εχοντες όμως ιδία γνώση των θεμάτων  πρέπει να προσθέσουμε τα εξής: 

Πράγματι υπήρξαν διευκολύνσεις προς τους εργαζόμενους  ποσού μέχρι 5.000 Ευρώ σαν 

προκαταβολή μετά από  σχετική αίτησή τους  με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά (συνήθως 

προβλημάτων  υγείας )  και απόφαση του ΔΣ  καταχωρημένη στα πρακτικά  .Αρα τίποτα 

κρυφό. 

Σε ότι αφορά το συνταξιοδοτικό και τις νόμιμες και δίκαιες απαιτήσεις των συνταξιούχων  η 

ανακοίνωση του Σωματείου  επεξηγεί  πλήρως και σαφώς το όλο θέμα  και καμία σκιά δεν 

υφίσταται. 

Η   δανειακή διευκόλυνση του  Γενικού Δ/ντού  με οποιοδήποτε ποσό ,πολλώ δε μάλλον με 

το αναφερόμενο ποσό των 28.000 Ευρώ ,μας βρίσκει  τελείως  αντίθετους  για λογους 

αρχής, αξιοπρέπειας κλπ και  αναρωτώμεθα αν υπάρχει σχετική απόφαση του ΔΣ και ποίοι 

την υπερψήφισαν.  

Η πολιτεία πρέπει να προσέχει  σε ποίους αναθέτει τέτοιες θέσεις . Η κοματική  ταυτότητα 

η οι γνωριμίες  δεν αποτελούν εχέγγυο. 

Πέραν όμως αυτών ο Πρόεδρος να απαντήσει  στις  καταγγελίες του Συλλόγου των 

Εργαζομένων  για << διασπάθιση Δημοσίου χρήματος >>  εκ των ενεργειών του. 

Τέλος απευθυνόμενοι  προς τον  Πρόεδρο του ΕΚΒΑΑ  αλλά και προς όλους είμεθα 

υποχρεωμένοι να  γνωστοποιήσουμε αλλά και να υπενθυμίσουμε ότι τις θέσεις του 

Προέδρου ,του Γ.Διευθυντου και του ΔΣ  του ΙΓΜΕ  τίμησαν με το παραπάνω  επιστήμονες 

με ήθος αξιοπρέπεια  που μαζί   με τους εργαζόμενους συνετέλεσαν τα μέγιστα στην  

αξιοποίηση  της Μεταλλείας  που  απετέλεσε και μπορεί να αποτελέσει μοχλο ανάπτυξης  

αλλά δυστυχώς έχει εγκαταλειφθεί από την Πολιτεία 

 



Για το Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος  

Π.Μαυρίδης 

 

 


