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 Εχθές 25.10.2012 συναντήθηκαν εκπρόσωποι των κάτωθι αναφερόµενων 

Οµοσπονδιών και Συλλόγων Εργαζοµένων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Τροφίµων και των εποπτευόµενων από αυτό Νοµικών Προσώπων, προκειµένου να 

συζητήσουν σχετικά µε τη σχεδιαζόµενη µεταφορά των υπηρεσιών και των νοµικών 

προσώπων του Υπ.Α.Α.Τ. στο κτίριο Κεράνη, στη Λεωφόρο Θηβών 196-198 στον Άγιο 

Ιωάννη Ρέντη. Μετά από ενηµέρωση που έγινε από µηχανικούς που συµµετέχουν στην 

αρµόδια επιτροπή και ανταλλαγή απόψεων, οι εκπρόσωποι των σωµατείων κατέληξαν στα 

ακόλουθα: 

 

1. Το γεγονός ότι το εν λόγω ακίνητο έχει µεταβιβαστεί στο Ταµείο Αξιοποίησης 

Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου, καθιστά αδύνατη τη δωρεάν χρήση του από το 

Υπ.Α.Α.Τ. Είναι λοιπόν φανερό ότι η µεταφορά του Υπ.Α.Α.Τ. και των Ν.Π. στο 

κτίριο Κεράνη γίνεται προκειµένου να εξασφαλιστεί η ύπαρξη ενός σταθερού 

µισθωτή για όποιον αγοράσει το ακίνητο από το Τ.Α.Ι.ΠΕ.∆., για το οποίο η κύρια 

µέθοδος «αξιοποίησης» της δηµόσιας περιουσίας που διαθέτει είναι αυτή της 

πώλησης και επαναµίσθωσης ακινήτων (sale and lease back). Οι εργαζόµενοι είναι 

αντίθετοι στο ξεπούληµα δηµόσιας περιουσίας, που µεθοδεύεται µε πρόσχηµα την 

µείωση του λειτουργικού κόστους του ΥπΑ.Α.Τ., χωρίς κανείς να γνωρίζει ποιό θα 

είναι το νέο ενοίκιο και αν όντως υπάρχει µείωση κόστους ή αύξηση. Η Πολιτική 

Ηγεσία του Υπ.Α.Α.Τ. και οι ∆ιοικήσεις των Οργανισµών φέρουν ευθύνη, όχι µόνο 

πολιτική, για τα επιπλέον κόστη που ενδέχεται να προκαλέσουν, ειδικά αν δεν 

τηρηθούν οι προβλεπόµενες διαγωνιστικές διαδικασίες για τη µίσθωση ακινήτων 

από το ∆ηµόσιο.  

 

2. Παρά το γεγονός ότι έχουν παρέλθει τρεις µήνες από τη δηµοσιοποίηση της 

βούλησης της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπ.Α.Α.Τ., δεν έχουν καταστεί ακόµη 

διαθέσιµα αντίγραφα των αδειών που έχουν εκδοθεί για την ανέγερση και τις 

µετατροπές του συγκεκριµένου κτιρίου, καθώς και των συνηµµένων σε αυτές 

σχεδίων, αλλά ούτε και των προσαρτηµάτων του συµβολαίου µεταβίβασης του 

κτιρίου στο ∆ηµόσιο από την εταιρεία Κεράνης. Θέλουµε να πιστεύουµε ότι αυτό 

δεν οφείλεται σε προσπάθεια απόκρυψης των πραγµατικών δεδοµένων ως προς τη 

νοµιµότητα και την στατικότητα του κτιρίου, αλλά και την καταλληλότητά του να 

χρησιµοποιηθεί ως χώρος γραφείων, αλλά ούτε και σε προσπάθεια να 

συγκαλυφθούν παραλείψεις αυτών που στο παρελθόν χειρίστηκαν την αγορά του 

κτιρίου από το ∆ηµόσιο. Σε κάθε περίπτωση, απαιτούµε να παραδοθούν στους 

τεχνικούς εκπροσώπους των οµοσπονδιών στην αρµόδια επιτροπή, άµεσα και µε 

δαπάνες του Υπ.Α.Α.Τ., πλήρη αντίγραφα των φακέλων των αδειών του κτιρίου και 



των συνηµµένων σχεδίων, των προσαρτηµάτων του συµβολαίου µεταβίβασης στην 

Κ.Ε.∆., καθώς και κάθε άλλου εγγράφου που αφορά την υγιεινή και την ασφάλεια 

του κτιρίου ως χώρου εργασίας. 

 

3. Θεωρούµε εσφαλµένη τη µεταφορά τόσων υπηρεσιών και Οργανισµών στο 

συγκεκριµένο κτίριο, διότι δεν είναι προσβάσιµο από µέσα µαζικής µεταφοράς 

σταθερής τροχιάς, έχει ανεπαρκή λεωφορειακή κάλυψη, βρίσκεται σε περιοχή 

ιδιαίτερα επιβαρυµένη κυκλοφοριακά και διαθέτει λιγότερες από τις νόµιµα 

απαιτούµενες θέσεις στάθµευσης. Εκτός από τη δυσχερέστατη πρόσβαση των 

εργαζοµένων που θα τους επιβαρύνει µε επιπλέον απώλειες χρόνου και χρήµατος 

σε µια περίοδο που έχουν υποστεί δραµατικές µειώσεις µισθών, το Υπ.Α.Α.Τ. 

καθίσταται ουσιαστικά απροσπέλαστο για τους πολίτες που συναλλάσσονται µε 

αυτό και ιδίως για τους αγρότες που έρχονται από την Περιφέρεια και δεν έχουν 

ευχέρεια µετακινήσεων στην Αθήνα. Οι υποσχέσεις της Πολιτικής Ηγεσίας για 

κάλυψη της µετακίνησης µε λεωφορεία από τον πλησιέστερο σταθµό του Μετρό, 

για την υλοποίηση των οποίων δεν έχει ληφθεί καµία µέριµνα µέχρι στιγµής, ακόµη 

και αν γίνονταν πράξη, πράγµα πολύ δύσκολο µε την παρούσα οικονοµική 

συγκυρία, δεν µπορούν να καλύψουν τις ανάγκες 2.300 εργαζοµένων. 

 

Για όλους τους παραπάνω λόγους οι εργαζόµενοι στο Υπ.Α.Α.Τ. και τους 

εποπτευόµενους οργανισµούς του παραµένουν σε επιφυλακή, δηλώνουν ότι δεν είναι 

σύµφωνοι µε τη σχεδιαζόµενη µεταφορά όπως ψευδώς διατείνεται δηµόσια ο κ. 

Υπουργός και θα εξαντλήσουν κάθε νόµιµο µέσο για τη διασφάλιση των συµφερόντων 

του ∆ηµοσίου και την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών τους. 

 

για την Πανελλήνια Οµοσπονδία 

Γεωτεχνικών ∆ηµοσίων Υπαλλήλων 

 

ο Πρόεδρος 

 

 

 

Νικόλαος Κακαβάς 

 

 

 

για την Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων 

Εργαζοµένων Υπουργείου Γεωργίας 

 

ο Πρόεδρος 

 

 

 

Κώστας Κούρκουλος 

για το Σύλλογο Εργαζοµένων  

ΕΛΓΟ – ∆ήµητρα 

 

η Πρόεδρος 

 

 

 

Μαργαρίτα Κουτσανέλλου 

 

 

για τον Πανελλήνιο Σύλλογο 

Εργαζοµένων ΟΠΕΚΕΠΕ 

 

ο Πρόεδρος 

 

 

 

Χαράλαµπος Παναγόπουλος 

για τον Πανελλήνιο Σύλλογο 

Εργαζοµένων ΟΠΕΚΕΠΕ 

 

ο Πρόεδρος 

 

 

 

Αντώνιος Καρανίκας 

για το Σύλλογο Μονίµων  

Υπαλλήλων ΕΦΕΤ 

 

η Πρόεδρος 

 

 

 

Ασπασία Μαρούγκα 



 


