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ΠΡΟΣ: 1) Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη 
 2) Υπηρεσιακό Γραμματέα  

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
κ. Νικόλαο Μιχαλόπουλο 

 

Θέμα: «Μετεγκατάσταση Υπηρεσιών ΥΠΕΝ» 

 

Κύριε Υπουργέ, κύριε Υπηρεσιακέ Γραμματέα 

με αφορμή την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού που προέβη το υπουργείο, εκφράζουμε και πάλι 
την πάγια θέση του Δ.Σ. και των μελών του συλλόγου μας, για ανεύρεση κτιρίου που θα καλύπτει τις 
ανάγκες στέγασης του συνόλου των υπηρεσιών του Υπουργείου μας. 

Δυστυχώς διαπιστώνουμε για μια ακόμα φορά ότι επιλέγονται και πάλι προσωρινές 
λύσεις και θα δαπανηθούν χρήματα χωρίς να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της στέγασης οριστικά, 
λύσεις που σε κάθε περίπτωση είναι  κοστοβόρες. 

Ο σύλλογός μας, τόσο κατά το παρελθόν, όσο και στο παρόν δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στο 
θέμα της οικονομίας. Γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά τα έξοδα στέγασης των υπηρεσιών του ΥΠΕΝ 
αναρωτιόμαστε για άλλη μια φορά ποιος είναι ο λόγος και ποια τα συμφέροντα που μας 
αναγκάζουν να είμαστε στα συγκεκριμένα κτίρια; κτίρια τα οποία δεν διαθέτουν τις 
απαιτούμενες προδιαγραφές που εμείς οι ίδιοι έχουμε νομοθετήσει, κτίρια που έχουν 
αυθαιρεσίες, χωρίς εξόδους κινδύνου, προδιαγραφές ΑΜΕΑ, ενεργειακά…..και για τα οποία δεν 
υπάρχει καμία πρόβλεψη εκσυγχρονισμού. 

Βλέπουμε θετικά την εκκένωση του κτιρίου επί της οδού Μεσογείων & Τρικάλων 36 με τη λογική 
εξάλειψης χρόνιων προβλημάτων υγιεινής και ασφάλειας, εάν και εφόσον υπάρχουν οι 
κατάλληλοι χώροι στέγασης ειδικότερα εν μέσω πανδημίας (covid-19). 

Για τις υπόλοιπες μετεγκαταστάσεις που αναφέρονται στο συνοπτικό διαγωνισμό  

α) μεταφορά της ΔΜΕΑΑ από Μεσογείων 119 στην Αμαλιάδος 17 (1ος – 2ος – 3ος όροφος), 

β) μεταφορά Δ/νσης Προστασίας & Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος από Αμαλιάδος 17 (4ος 
όροφος) στη Μεσογείων 119 (1ος όροφος), 

γ) μεταφορά Δ/νσης Σχεδιασμού & Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος  από Αμαλιάδος 17 (4ος όροφος) 
στη Μεσογείων 119 (3ος όροφος), 

δ) μεταφορά του ενεργού αρχείου της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με εξήντα εννέα (69) 
αρχειοθήκες από την Αμαλιάδος 17 στον ημιώροφο της Πανόρμου 2, 

είμαστε κάθετα αντίθετοι και ζητάμε την ακύρωση τους γιατί πρόκειται για λύσεις που είναι 
πλήρως ακατάλληλες και ανορθολογικές. 
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Σε ασφυκτικά μικρό χρόνο οι υπάλληλοι των ανωτέρω Δ/νσεων καλούνται να μετακομίσουν σε νέα 
γραφεία για τα οποία  

ι) δεν έχει προηγηθεί έλεγχος καταλληλότητας 

ιι) λείπει κάθε οικονομικό και λειτουργικό όφελος 

ιιι) Τα προβλήματα που δημιουργούνται είναι πολύ περισσότερα από τα προβλήματα που υπάρχουν 

Επίσης μας δόθηκε εντολή να προβούμε σε εκκαθάριση ενεργών αρχείων ετών χωρίς να έχει 
υπάρξει καμία πρόβλεψη διαδικασίας ψηφιοποίησης τους. 

Ζητάμε: 

 Άμεσα δημιουργία ομάδας εργασίας από μηχανικούς του υπουργείου, η οποία θα 
μελετήσει και θα αποφανθεί αν υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για 
μετεγκαταστάσεις στα υπάρχοντα κτίρια.  
 

 Αναζήτηση κτιρίου που θα πληροί τις σύγχρονες προδιαγραφές, τις αρχές της 
εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και της οικολογίας, με χώρους στάθμευσης, πρόσβασης ΑΜΕΑ, 
με χώρους οι οποίοι θα ανταποκρίνονται στους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας 
και με εξασφαλισμένη πρόσβαση σε μέσα σταθερής τροχιάς, βελτιώνοντας τους όρους 
εργασίας των υπαλλήλων και τη λειτουργία της Διοίκησης με ταυτόχρονη 
εξοικονόμηση χρημάτων από τα μισθώματα. 
 

 Πρόσληψη υπαλλήλων μέσω προγραμμάτων που θα απασχοληθούν αποκλειστικά με 
την ψηφιοποίηση των αρχείων του ΥΠΕΝ. 
 

Θεωρούμε απαράδεκτο σε μια εποχή που το ελληνικό δημόσιο εξελίσσεται ραγδαία, εμείς να 
ανατρέχουμε σε πλημυρισμένα υπόγεια (!) για την αναζήτηση εγγράφων, εγκυκλίων, χαρτών 
κλπ 

Θεωρούμε τραγελαφικό να νομοθετούμε για τις προδιαγραφές των κτιρίων τόσο ιδιωτικών όσο και 
δημοσίων κτιρίων προσφάτως και εμείς να παραμένουμε σε κτίρια ιδιωτικά χωρίς προοπτικές 
αναβάθμισης τους. 

Κύριε Υπουργέ, κύριε Υπηρεσιακέ Γραμματέα, 

γεγονός είναι ότι δεν εφαρμόζονται για τα κτίρια στα οποία στεγαζόμαστε οι προδιαγραφές που 
εμείς νομοθετούμε. 

Το κτίριο του υπουργείου μας απαιτείται να είναι πρότυπο για την ελληνική κοινωνία και 
οικονομία, να είναι παράδειγμα προς μίμηση εάν οι έλληνες πολίτες θέλουμε να σέβονται τις 
προδιαγραφές που ορίζουμε και να λειτουργούν βάση αυτών. 

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε συζήτηση 

 


