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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

ΑΜΕΗ ΔΙΑΛΕΤΚΑΝΗ ΣΟΤ ΚΑΝΔΑΛΟΤ ‘’ΚΕΡΑΝΗ’’ 

Δεν πρόκειται να ακολουκιςουμε τισ απαξιωτικζσ και προςβλθτικζσ (για τουσ 

εργαηόμενουσ) αναφορζσ τθσ πολιτικισ θγεςίασ του ΥΠΟΙΚ, με αφορμι τθ μεταςτζγαςθ 

υπθρεςιϊν μασ ςτο κτίριο Κεράνθσ, οι οποίεσ ζγιναν ςτθ Βουλι με αφορμι ερϊτθςθ βουλευτι 

των ΑΝΕΛ. Η λάςπθ άλλωςτε και θ ςτοχοποίθςθ των εργαηομζνων, είναι πρακτικι και 

εργαλείο που ακολουκείται απϋ τα πρϊτα μνθμονιακά χρόνια, είτε για τθ λιψθ νζων ςκλθρϊν 

μζτρων, είτε για τθν κάλυψθ - νομιμοποίθςθ μεγάλων ςκανδάλων. 

Η επιλογι όμωσ τθσ θγεςίασ του ΥΠΟΙΚ  να χαρακτθρίςει τουσ εργαηόμενουσ (επειδι 

μπορεί και να διαφωνοφν μαηί τθσ) ‘’κολωνακιϊτεσ’’, ρατςιςτζσ, υπθρζτεσ ιδιωτικϊν 

ςυμφερόντων κλπ, πζραν του ότι μασ λυπεί, αποδεικνφει ςίγουρα  το αδιζξοδο ςτο οποίο ζχει 

περιζλκει, λόγω τθσ ανεξιγθτθσ επιμονισ τθσ, για άρον άρον ςτζγαςθ υπθρεςιϊν ςτο 

ςυγκεκριμζνο κτίριο. 

  Εμείσ κα επιμείνουμε ςτα ερωτιματά μασ, για τα οποία ελπίηουμε μζςα από μια 

ουςιαςτικι διαδικαςία, και όχι τθν παρωδία των βολικϊν ερωτιςεων κυβερνθτικϊν 

βουλευτϊν, να λάβουμε απαντιςεισ. 

1. Αφοφ θ πολιτικι θγεςία αναγνωρίηει (και ςωςτά) με τον πλζον επίςθμο τρόπο, ότι το 

κτίριο Κεράνθσ αποτελεί μζροσ ενόσ τεράςτιου ςκανδάλου, για ποιο λόγο δεν κινεί τισ 

διαδικαςίεσ τιμωρίασ των υπευκφνων και αποκατάςταςθσ τθσ ηθμιάσ που ζχει υποςτεί 

το Ελλθνικό Δθμόςιο; 
 

2. Αφοφ πρόκειται (και ςωςτά) για ζνα τόςο μεγάλο ςκάνδαλο, για ποιο λόγο ςπεφδει να 

το νομιμοποιιςει, ςτεγάηοντασ ςε αυτό τισ πλζον νευραλγικζσ υπθρεςίεσ τθσ δθμόςιασ 

διοίκθςθσ; 
 

3. Γιατί ςπεφδουν να προκαταλάβουν ουςιαςτικά το πόριςμα τθσ ειςαγγελικισ ζρευνασ 

που βρίςκεται ςε εξζλιξθ και αφορά τθ νομιμότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ 

(πρόκειται για τθ ςφμβαςθ πϊλθςθσ των 28 ακινιτων του Δθμοςίου ςε ιδιϊτεσ με 

ταυτόχρονθ δζςμευςθ υποχρεωτικισ επανενοικίαςισ τουσ, απ’ τθσ πλευρά του 

Δθμοςίου και μάλιςτα ςε ιδιαίτερα υψθλό τίμθμα); 
 

4. Γιατί αποφεφγει το υπουργείο να δϊςει τα ςτοιχεία που επίμονα (και διαχρονικά) 

ηθτάνε οι εργαηόμενοι και αφοροφν τθν αςφάλεια και τθν καταλλθλότθτα του κτιρίου; 

Θα δοκεί πειςτικι απάντθςθ γιατί και με πρωτοβουλία ποιάσ πλευράσ άλλαξαν οι 
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αρχικζσ μελζτεσ για τθ ςτατικι ενίςχυςθ του κτιρίου; Θα δοκεί πειςτικι απάντθςθ για 

λάκθ και παραλιψεισ που ςε προθγοφμενθ φάςθ είχαν εντοπιςτεί ςτισ μελζτεσ και 

οδιγθςαν ςε απανωτζσ ανακεωριςεισ;  
 

5. Πωσ εξθγείται το γεγονόσ ότι εδϊ και δεκαπζντε χρόνια δεν υλοποιικθκε κανζνασ 

ςχεδιαςμόσ για μεταςτζγαςθ αρκετϊν υπουργείων, όπωσ το υπουργείο Πολιτιςμοφ, 

Οικονομικϊν, Δικαιοςφνθσ (το 2015), αλλά και το ΤΠΕΧΩΔΕ, ςτο οποίο κατ’ εξοχιν  

υπθρετοφν Μθχανικοί και Τεχνικοί του Δθμοςίου;  
 

6. Από πότε απάντθςθ ςτο ερϊτθμα τθσ αςφάλειασ και τθσ καταλλθλότθτασ ενόσ κτιρίου 

αποτελοφν τα ακριβά ζπιπλά που βρίςκονται ςτο εςωτερικό του και που για προφανείσ 

λόγουσ κάποιοι ςπατάλθςαν τα χριματα του ελλθνικοφ Δθμοςίου;  

Καλοφμε λοιπόν τθν κυβζρνθςθ να ςταματιςει λογικζσ που προφανζςτατα τθν εκκζτουν 

και χωρίσ χρονοτριβι και κακυςτεριςεισ, να τρζξει τισ διαδικαςίεσ διαλεφκανςθσ του 

ςυγκεκριμζνου ςκανδάλου. Να δϊςει όλα τα ςτοιχεία που αφοροφν το ςυγκεκριμζνο κτίριο, 

αποφεφγοντασ επικζςεισ και τακτικιςμοφσ. Να μθν προςκζςει άλλον ζνα κρίκο ςτθν αλυςίδα 

τθσ ςπατάλθσ του δθμοςίου χριματοσ. Να μθν ςκεπάςει και να μθν νομιμοποιιςει κάτι που 

και θ ίδια φαίνεται να καταγγζλλει.  

 

Για το Διοικθτικό υμβοφλιο 

       
                  Ο Πρόεδροσ               Ο Γεν. Γραμματζασ 

 

Μζρκοσ Δθμιτριοσ                  Γεωργιόπουλοσ Διονφςιοσ 


