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Εδώ και 6 μήνες περίπου είχε παρουσιασθεί ένα σημαντικό πρόβλημα στο 
ΥΠΑΑΤ και συγκεκριμένα  αυτό της φύλαξης όλων των κτιρίων του ΥΠΑΑΤ, με 
μόνη εξαίρεση το κτίριο της Αχαρνών 2. Συγκεκριμένα μετά την λήξη της σύμβασης 
με την  προηγούμενη ιδιωτική εταιρία φύλαξης, τα κτίρια είχαν μείνει χωρίς 
φύλαξη.  Μέχρι να διεξαχθεί ο διαγωνισμός για την επιλογή της νέας εταιρείας 
φύλαξης,  καθήκοντα θυρωρού στα διάφορα κτίρια εκτελούσαν περιστασιακά   
διάφοροι υπάλληλοι  των υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ που στεγάζονταν σε αυτά.  

Δυστυχώς όμως το συγκεκριμένο πρόβλημα  παραμένει  και μετά την 
διεξαγωγή του διαγωνισμού και την  επιλογή της νέας εταιρείας φύλαξης, γιατί ο 
διαγωνισμός προέβλεπε την φύλαξη των κτιρίων  καθημερινά για το χρονικό 
διάστημα 7.00 π.μ. -3.00 μ.μ. και όχι 7.00 π.μ. -5.00 μ.μ.  όπως είναι και το ωράριο 
του Υπουργείου και όπως άλλωστε είχε ζητήσει η Διοίκηση. Η διεξαγωγή του 
διαγωνισμού με πρόβλεψη μόνο για την περίοδο  7.00 π.μ. -3.00 μ.μ. ήταν  
πρωτοβουλία της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με σκεπτικό που 
είναι κατανοητό μόνο από τον Γεν. Δ/ντή της. 

Βέβαια ο συγκεκριμένος  Γεν. Δ/ντης  μας έχει συνηθίσει από 
καταστροφικές πρωτοβουλίες αφού κατά καιρούς έχει εκφράσει απαράδεκτες 
απόψεις για διάφορα γεωτεχνικά θέματα χωρίς να έχει ούτε αρμοδιότητα ούτε τις 
απαραίτητες γνώσεις. Επίσης έχει δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα  στη 
χρηματοδότηση υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ  και  των ελέγχων γενικότερα 
αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις που θα έχουν  οι αποφάσεις του, τόσο στην 
παραγωγή αλλά και τις  τυχόν συνέπειες από την Ε.Ε. 

Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αντί να δρομολογήσει την μείωση του 
αριθμού των κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ λόγω της 
δραματικής μείωσης του προσωπικού, ήταν ο πιο ένθερμος υποστηρικτής  της 
ανεδαφικής πρότασης για μετεγκατάσταση του ΥΠΑΑΤ η οποία θα οδηγούσε σε  
κατασπατάληση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων`. Προφανώς αυτές τις αρχές 
οικονομίας του δίδαξαν στο ΤΕΙ   του οποίου είναι απόφοιτος. 

Επειδή άρχισαν  ήδη να διατυπώνονται προτάσεις  για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος με την ανάθεση σε  συναδέλφους  χρέη 
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θυρωρού, για το υπόλοιπο  διάστημα του ωραρίου, με αποτέλεσμα να 
είμαστε αποδέκτες  έντονων διαμαρτυριών, θέλουμε να κάνουμε γνωστό σε 
όλους  ότι θα μας βρουν απέναντί τους σε μια τέτοια μεθόδευση. Τα κλειδιά 
των κτιρίων μετά τις 3.00 θα πρέπει να παραδίνονται στον Γεν. Δ/ντη 
Οικονομικών Υπηρεσιών, τον οποίο και καθιστούμε  προσωπικά υπεύθυνο 
για την ασφάλεια των κτιρίων  και των συναδέλφων για το διάστημα 3.00 μ.μ. 
-5.00 μ.μ. 

 


