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Χαιρετισµός Μωραΐτη Ευγενίας  
Γεν.Γραµµατέα Συνδικάτου Εργαζοµένων ΙΓΜΕ 

 
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, 
  

ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ 
ΕΡΕΥΝΩΝ  ∆ΙΑΛΥΕΤΑΙ 

Ο ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΞΕΠΟΥΛΙΕΤΑΙ 
 

 

Με την απόφαση της ∆ιυπουργικής Επιτροπής για την κατάργηση – συγχώνευση 
11 κρατικών φορέων, µεταξύ των οποίων και το ΙΓΜΕ,  άνοιξε ο δρόµος για  την 
ουσιαστική διάλυση του Ινστιτούτου, του µοναδικού δηµόσιου φορέα γεωλογικής 
και µεταλλευτικής έρευνας της χώρας που λειτουργεί επί 60 χρόνια µε τεράστια 
επιστηµονική - ερευνητική εµπειρία. 
Σύµφωνα µε τη λογική της «fast-track» εξυπηρέτησης των «επενδυτών», ένας 
δηµόσιος φορέας που ασχολείται µε την έρευνα του ορυκτού πλούτου και τον 
έλεγχο των µεταλλευτικών παραχωρήσεων, την έρευνα των ενεργειακών πρώτων 
υλών και του υπόγειου υδατικού δυναµικού της χώρας, τη µελέτη των 
γεωτεχνικών προβληµάτων και περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν είναι 
επιθυµητός. Το ΙΓΜΕ κρίθηκε, ως βάρος για τα δηµοσιονοµικά της χώρας (και όχι 
ως εργαλείο ανάπτυξης) και προωθείται η ουσιαστική διάλυσή του. 
Ενώ το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής  προωθεί 
και έχουν εγκριθεί από τη ∆ιαχειριστική Αρχή  για χρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ 
ερευνητικά έργα κόστους 14-15 εκ.€ (πέρα από τις προτάσεις που εκκρεµούν για 
τα ερευνητικά προγράµµατα που αφορούν στο περιβάλλον και τα υπόγεια νερά, 
ύψους 3-6 εκ.€) ο Υπουργός ΠΕΚΑ σε πλήρη διάσταση µε τα παραπάνω δεδοµένα 
προέβη στην έκδοση σχετικής ΚΥΑ (25200/8-11-2012) και της Πράξης 
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΠΝΠ) 268/31/1/2012, όπου προβλέπεται ότι µέχρι τις 
20/1/2012 απολύονται µέσω εφεδρείας 150 εργαζόµενοι πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (ΥΕ και ∆Ε) καθώς και 25-30 επιστήµονες 
(πτυχιούχοι ΑΕΙ και µεταπτυχιακοί),  έτσι ολοκλήρωσε αυτό το έγκληµα 
διαλύοντας ουσιαστικά το ΙΓΜΕ. Ας συνυπολογιστεί ότι τη διετία 2009-2011 
συνταξιοδοτήθηκαν 220 εργαζόµενοι.  
Η εξέλιξη αυτή είναι ακόµη και εκτός λογικής µε δεδοµένο ότι είναι αδύνατο να 
λειτουργήσει οποιοσδήποτε Οργανισµός χωρίς υποστηρικτικό προσωπικό,  πολύ 
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περισσότερο όταν πρόκειται για Ινστιτούτο µε απόλυτα εξειδικευµένο 
υποστηρικτικό προσωπικό. 
Με τα παραπάνω, η Κυβέρνηση σήµερα προχωρά στην ουσιαστική διάλυση του 
ΙΓΜΕ στερώντας το απαραίτητο έµπειρο υποστηρικτικό προσωπικό. Αξίζει να 
σηµειωθεί ότι σ΄όλες τις χώρες του πλανήτη οι ερευνητικές γεωλογικές υπηρεσίες 
υπηρετούνται από ανεξάρτητα Γεωλογικά Ινστιτούτα µε επιστηµονικό και 
υποστηρικτικό προσωπικό. 
Την ίδια στιγµή, διεθνείς οργανισµοί (UNESCO, EuroGeoSurveys, ProGeo, 
Γεωλογικά Ινστιτούτα), τα περιφερειακά συµβούλια Ηπείρου, Πελοποννήσου, Αν. 
Μακεδονίας και Θράκης, δήµαρχοι και δηµοτικά συµβούλια και δεκάδες 
επιστηµονικοί φορείς, πανεπιστηµιακά τµήµατα, πνευµατικοί άνθρωποι, πρώην 
γενικοί διευθυντές και διευθυντικά στελέχη του ΙΓΜΕ που έχουν προσφέρει 
πολύτιµες υπηρεσίες στην έρευνα του ορυκτού πλούτου, καλούν την Κυβέρνηση 
και τον Υπουργό να µην προβούν σ΄αυτό το έγκληµα της διάλυσης του ΙΓΜΕ.  
 
 Οι εργαζόµενοι του ΙΓΜΕ κλιµακώνουµε τον αγώνα µας ενάντια στην 
Κυβέρνηση και το Υπουργείο. Ενωµένοι αποκρούουµε τους «ρεαλιστές», δεν 
θυσιάζουµε το Ινστιτούτο µας, τη δουλειά µας, τους συναδέλφους µας, για ένα 
«µικρό και ευέλικτο» ΙΓΜΕ. 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΠΙΣΩ ΤΗΝ ΕΦΕ∆ΡΕΙΑ  
 
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΙΓΜΕ ΕΙΝΑΙ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟ 
ΤΟΝ ΛΑΟ, ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ Η 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΥΚΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 
 
 


