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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΓΙΑΣΙ ΚΡΤΒΟΤΝ ΣΟΤ ΦΑΚΔΛΟΤ ΣOΤ ΚΔΡΑΝΗ; 
 

Η επαλελεξγνπνίεζε απ΄ ηελ πιεπξά ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ ηωλ ζρεδίωλ γηα 

κεηαζηέγαζε ππεξεζηώλ ηνπ ζην θηίξην Κεξάλεο, έθεξε μαλά ζηελ επηθάλεηα ην ηεξάζηην 

ζθάλδαιν ηεο εθπνίεζεο ηεο δεκόζηα πεξηνπζίαο θαη ηελ ππνγξαθή ζθαλδαιωδώλ ζπκβάζεωλ 

κε ηδηώηεο, πξνζθέξνληαο ηνπο ηεξάζηηα θαη απόιπηα εμαζθαιηζκέλα θέξδε, εηο βάξνο ηνπ 

Γεκνζίνπ. 

 

Καιέζακε ηελ πνιηηηθή εγεζία λα κελ λνκηκνπνηήζεη απηή ηε ζύκβαζε θαη λα κελ 

πξνρωξήζεη ζε ελέξγεηεο, όηαλ κάιηζηα βξίζθεηαη ζε εμέιημε εηζαγγειηθή έξεπλα γηα ηε 

ζύκβαζε πώιεζεο θαη επαλελνηθίαζεο ηωλ 28 αθηλήηωλ ηνπ Δεκνζίνπ (έλα εθ ηωλ νπνίωλ είλαη 

θαη ην Κεξάλεο). 

 

Ταπηόρξνλα δεηήζακε από ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ ΥΠΟΙΚ, λα δνζνύλ όια ηα ζηνηρεία 

πνπ αθνξνύλ ην θηίξην θαη απαληνύλ ζην εξώηεκα γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ θαηαιιειόηεηα 

ηνπ λα ζηεγάζεη ρηιηάδεο εξγαδόκελνπο θαη επηζθέπηεο, θάηη γηα ην νπνίν άιιωζηε έρεη 

επαλεηιεκκέλα δεζκεπηεί δεκόζηα. Να καο δώζεη πεηζηηθέο απαληήζεηο γηα ηνπο ιόγνπο 

αθύξωζεο αληίζηνηρωλ δηαδηθαζηώλ κεηαζηέγαζεο ζην παξειζόλ άιιωλ ππνπξγείωλ θαη ηηο 

παξεκβάζεηο πνπ έγηλαλ ελδηάκεζα ζην θηίξην. Γπζηπρώο όκωο κέρξη ζήκεξα δελ ππήξμε θακηά 

αληαπόθξηζε ζηα αηηήκαηά καο. 

 

Απεπζπλζήθακε ζηελ αξκόδηα πνιενδνκία κε αλάινγν αίηεκα, ωο έρνληεο λόκηκν 

ζπκθέξνλ, ε νπνία αθνύ πξνζπάζεζε λα κεηαζέζεη πξνγξακκαηηζκέλν ξαληεβνύ γηα ηελ παξνρή 

αληηγξάθωλ ηωλ θαθέιωλ πνπ δεηήζακε (ζρεηηθό ελεκεξωηηθό ζεκείωκα κε εκεξνκελία 

18.3.16), καο αλαθνίλωζε όηη εθηειώληαο άλωζελ εληνιέο, δελ ζα καο παξαδώζεη νηηδήπνηε 

ζρεηίδεηαη κε ην θηίξην Κεξάλεο.  

 

Καινύκε γηα άιιε κηα θνξά ηελ πνιηηηθή εγεζία θαη ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο λα 

ζηακαηήζνπλ κηα ζπκπεξηθνξά πνπ δελ θαηαλννύκε θαη λα δώζνπλ όια ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ 

απνδεηθλύνπλ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ θαηαιιειόηεηα ελόο θηηξίνπ ηνπ ’50, πνπ από θαπλαπνζήθε 

κεηαηξάπεθε ζε δεκόζην θηίξην ηθαλό λα θηινμελήζεη ρηιηάδεο εξγαδόκελνπο θαη επηζθέπηεο. 

Η κέρξη ζήκεξα ζηάζε ηνπο εληζρύεη ηνπο θόβνπο θαη ηηο αλεζπρίεο ηωλ εξγαδόκελωλ θαη κάιινλ 

επηβεβαηώλεη ην ‘’όπνπ ππάξρεη θαπλόο, ππάξρεη θαη θωηηά’’.  
 

Για το Διοικητικό Συμβοφλιο 
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