
 1 

 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.  

Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α   Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α  

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ 

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ 

τηλ: 210-88.16.583    fax: 210-82.59.410   e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr  
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Δελτίου Τύπου σχετικά με το  κυβερνητικό σχέδιο μετεγκατάστασης                   

εννέα Υπουργείων στο χώρο της πρώην ΠΥΡΚΑΛ. 

 

 Έχει ξεκινήσει μία καμπάνια και μέσω του  Τύπου αλλά και μέσω των social media 

και του διαδικτύου για το κυβερνητικό σχέδιο μετεγκατάστασης εννέα Υπουργείων στο χώ-

ρο της πρώην ΠΥΡΚΑΛ (https://government.gov.gr/anamorfosi-tou-paliou-ergostasiou-tis-

pirkal-ke-metatropi-tou-se-parko/). Αυτά είναι τα Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας, Υγε-

ίας, Περιβάλλοντος, Πολιτισμού, Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού. Μαζί 

τους, το Υπερταμείο (ΕΕΣΥΠ) και η Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ), το ΤΑΙΠΕΔ και 

η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Αν και οι καθ' ύλην αρμόδιοι Διπλωματού-

χοι Μηχανικού ουδέποτε ερωτηθήκαμε, θα θέλαμε με τη δική μας σειρά να καταθέσουμε 

τον προβληματισμό μας  για αυτό το μεγαλεπήβολο σχέδιο: 

 Έχει εκπονηθεί πολεοδομική μελέτη για το χώρο, τις χρήσεις και την περιοχή σε επί-

πεδο Μητροπολιτικής Αθήνας; Υπάρχουν έστω σε επίπεδο προμελετών τα σχέδια; Θα υπάρ-

ξουν διαγωνισμοί Αρχιτεκτονικοί και άλλοι για ένα τόσο εμβληματικό έργο, όπως θα έπρε-

πε; Ποιοι είναι οι φορείς που θα τους προκηρύξουν; 

Έχει εμπλακεί οποιαδήποτε Δημόσια Τεχνική Υπηρεσία των εμπλεκόμενων Υπουργεί-

ων ή του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με το  σχέδιο μετεγκατάστασης; Ισχύουν 

οι πληροφορίες ότι το πρωθυπουργικό γραφείο ανέθεσε σε δύο μελετητικά γραφεία να εκ-

πονήσουν μια προκαταρκτική πρόταση; Γιατί τέτοια απαξίωση των Δημόσιων Τεχνικών Υ-

πηρεσιών; 

 Έχει γίνει μια συγκοινωνιακή - έστω προμελέτη - με επιβαρύνσεις φορτίων; αν μπο-

ρούν αυτά να απορροφηθούν σε έναν μικρό δήμο της Δάφνης / Υμηττού και ειδικά σε ένα 

σημείο της Βουλιαγμένης με 1,5 λωρίδα ανά κατεύθυνση; Εκτός του Σταθμού Μετρό στη 

Δάφνη, υπάρχουν άλλα επαρκή Συγκοινωνιακά Μέσα για να εξυπηρετήσουν πολίτες και 

εργαζόμενους; 

 Η Σύμπραξη Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (με ιδιωτική επένδυση 250 εκατ. ευρώ) πως 

επιλέχθηκε ως προσφορότερη λύση για την κατασκευή;  Δεν είναι ήδη γνωστά τα κατασ-
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τροφικά αποτελέσματα των Συμπράξεων όπως ήδη έχουμε αναδείξει με ανακοινώσεις μας 

(Δελτίο Τύπου με αφορμή την Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις 

ΣΔΙΤ..doc και Δελτίο Τύπου για τα καταστροφικά αποτελέσματα στο δημόσιο συμφέρον από 

τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) .doc );  

 Από ποια ακριβώς οικονομοτεχνική μελέτη προκύπτει η "εξοικονόμηση" κατά 1 δις €; 

Στον ιδιώτη κατασκευαστή δε θα ανήκουν όλα τα κτήρια και μέρος ή όλου του "Πάρκου"; 

Ποιό είναι το κόστος ανακατασκευής των κτηρίων, το κόστος μεταφοράς και μετεγκατάσ-

τασης, της συντήρησης κλπ κτηρίων που είναι ήδη Δημόσια (το 30,6% των μετακινούμε-

νων στεγάζεται ήδη σε Δημόσιο Κτίριο) και ποιες οι εναλλακτικές; 

 Τα κτήρια που θα "απελευθερωθούν" στο κέντρο της πόλης, τι θα γίνουν; Μήπως 

ξενοδοχείο για ένα κέντρο Αθήνας, αποκλειστικά τουριστικό προορισμό για weekend και όχι 

μόνο; Τι θα σημάνει αυτή η μεταφορά για τη λειτουργία του κέντρου της πόλης συνολικά 

όταν γύρω από κάθε κυβερνητική υπηρεσία έχει αναπτυχθεί ένα πλήθος ειδικοτήτων και 

Υπηρεσιών; Όλοι αυτοί θα μετακομίσουν ομοίως στον Υμηττό; 

 Για τη στέγαση των Υπηρεσιών, έχουν καταρτιστεί κτηριολογικά προγράμματα σύμ-

φωνα με τα Ψηφιακά Οργανογράμματα όλων των εμπλεκόμενων υπό Μεταφορά Υπουργεί-

ων και Υπηρεσιών; 

 Έχει ρωτηθεί η τοπική κοινωνία αν μπορεί να σηκώσει το πρόσθετο βάρος αυτών 

των χρήσεων στην περιοχή; Τι σχέση έχει ένα μεγάλο πραγματικό πάρκο-πνεύμονας πρα-

σίνου το οποίο έχει ανάγκη η ευρύτερη περιοχή με ένα «Πάρκο Υπουργείων» το οποίο δε 

θα είναι προσβάσιμο κατά το μεγαλύτερο μέρος του στους πολίτες; 

 Έχουν ρωτηθεί οι Υπάλληλοι και τα Σωματεία των εμπλεκόμενων Υπουργείων για τη 

μεταφορά τους στο νέο χώρο; Θυμάται κανείς την υπόθεση “Κεράνη”; 

 Τα εργοστάσια της ΕΑΣ (πρώην ΠΥΡΚΑΛ) που οδηγήθηκαν στην υποβάθμιση, γιατί 

δεν είναι αναγκαία πια; Μήπως για να εξυπηρετηθούν εξωχώριες αμυντικές βιομηχανίες και 

συμφέροντα; Χρειάζεται ή όχι Αμυντική Βιομηχανία η χώρα μας; 

 Και τελικά αυτές οι μαξιμαλιστικές προσεγγίσεις είναι αυτές που έχει ανάγκη η κοι-

νωνία και η οικονομία ή είναι αυτές που μας ταλαιπωρούν συνεχώς; 
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