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«Ρεσιτάλ» σπατάλης στο ΙΓΜΕ
 Μήνυση για το ότι δόθηκαν 50 εκατ. ευρώ μέσω ασφαλιστικού συμβολαίου ως πρόσθετο

εφάπαξ

Του Γιωργου Λιαλιου

Μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για κατασπατάληση δημοσίου χρήματος
στο Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) κατέθεσε ο πρόεδρος του Εθνικού
Κέντρου Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΒΑΑ), στο οποίο έχει υπαχθεί το ινστιτούτο. Οπως
υποστηρίζει, το ∆ημόσιο διέθεσε 50 εκατομμύρια ευρώ μέσω ασφαλιστικού συμβολαίου για να δοθεί
πρόσθετο εφάπαξ στους εργαζόμενους στο ΙΓΜΕ, χωρίς νομοθετική εξουσιοδότηση. Επίσης
υποστήριξε ότι ο προηγούμενος διευθυντής έδινε άτοκα δάνεια σε εργαζομένους και στον εαυτό του
από το ταμείο του ΙΓΜΕ. Στράφηκε, τέλος, και κατά του ΥΠΕΚΑ, υποστηρίζοντας ότι επέλεξε να
διαθέσει σε ιδιώτες μελετητές, με κόστος 5 εκατ. ευρώ, διάφορες υποχρεώσεις της χώρας έναντι του
πρωτοκόλλου του Κιότο.

Ο Βασίλης Κωστόπουλος (κατά δική του δήλωση προέρχεται από τη ∆ΗΜΑΡ) ανέλαβε τον Μάρτιο
πρόεδρος του ΕΚΒΑΑ, που προέκυψε από τη συνένωση του ΙΓΜΕ και του Εθνικού Κέντρου
Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ο κ. Κωστόπουλος εξήρε το ερευνητικό έργο του
ινστιτούτου (που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λειτουργίας μετά τη μεγάλη μείωση του
προσωπικού του), υποστήριξε όμως ότι το ινστιτούτο «λειτουργούσε ανεξέλεγκτα, καθώς κάθε
διοίκηση έκανε ό,τι ήθελε».

«Βρήκα συμβόλαιο που είχε συναφθεί με την Εθνική Ασφαλιστική το 1989 για την καταβολή
πρόσθετου εφάπαξ στους εργαζομένους. Το συμβόλαιο αυτό δημιούργησε πρόσθετη δημόσια δαπάνη
50 εκατ. ευρώ, χωρίς η διάθεση αυτού του ποσού να καλύπτεται από κάποια νομοθετική ρύθμιση. Στο
συμβόλαιο αυτό έγιναν 8 τροποποιήσεις και για καθεμία από αυτές υπήρχε όρος ότι έπρεπε να
εγκρίνεται από το συνδικάτο των εργαζομένων. Τον Ιανουάριο, μάλιστα, η Εθνική Ασφαλιστική μας
ειδοποίησε ότι διεκδικεί επιπλέον 31 εκατ. ευρώ. Με βάση τα στοιχεία αυτά, στις 7 Μαΐου κατέθεσα
μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, εναντίον των υπεύθυνων διοικήσεων, του
συνδικάτου, των νομικών υπηρεσιών του επιβλέποντος υπουργείου και της Εθνικής Ασφαλιστικής».

Η «Κ» επικοινώνησε με τον πρόεδρο του συνδικάτου των εργαζομένων, Χάρη Σμυρνιώτη. «∆εν
πρόκειται για συμβόλαιο συνταξιοδότησης, αλλά για παροχή αντί αυξήσεων, από τις οποίες
παραιτηθήκαμε», αναφέρει. «Ολα έγιναν μέσω συλλογικών συμβάσεων και διαιτητικών αποφάσεων
και εν γνώσει της πολιτικής ηγεσίας. Η αποτυχία του συμβολαίου δεν προήλθε από κακή διαχείριση,
αλλά από τη μεγάλη μείωση του προσωπικού μέσω μετατάξεων το 1999-2000 και συνταξιοδοτήσεων
το 2009-2013».

«Παρατράπεζα»

Ο κ. Κωστόπουλος προχώρησε σε σειρά καταγγελιών για την κατάσταση που επικρατεί στο ΙΓΜΕ.
«Βρήκα μια κανονική παρατράπεζα, που έδινε άτοκα δάνεια σε εργαζομένους από το ταμείο του ΙΓΜΕ
- συνολικά είχαν δοθεί 120.000 ευρώ. ∆ανειολήπτης εμφανιζόταν ο τέως γενικός διευθυντής, Κ.
Παπαβασιλείου που μάλιστα είχε λάβει και ο ίδιος δάνειο 28.500 ευρώ. Επιπλέον υπήρχε αδιαφάνεια
στους τραπεζικούς λογαριασμούς, λείπουν παραστατικά, στελέχη επιταγών. Επίσης υπάρχουν
ανείσπρακτες οφειλές από δήμους για εργασίες που έχει τελέσει το ΙΓΜΕ, ύψους 2,3 εκατ. ευρώ - οι
700.000 ευρώ από τον ∆ήμο Αμαρουσίου».

Ο κ. Κωστόπουλος στράφηκε και κατά του ΥΠΕΚΑ, υποστηρίζοντας ότι αντιμετωπίζει «επιδερμικά»
τις υποχρεώσεις της χώρας έναντι του πρωτοκόλλου του Κιότο. «Αντί το ΥΠΕΚΑ να δημιουργήσει
από δημόσιους φορείς ένα ενιαίο σύστημα εκτίμησης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, το
αναθέτει σε μελετητές με κόστος 5 εκατ. ευρώ».
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