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Θέμα: Μετεγκατάσταση του Σώματος Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδας (Σ.Ε.Β.Ε.)
Κύριε Υπουργέ,
Ενημερωθήκαμε για την Μειοδοτική Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου, κατάλληλου για τη
στέγαση του Σώματος Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος της Ειδικής Γραμματείας Σώματος
Επιθεωρητών και Ελεγκτών (Ε.Γ.Σ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και θα θέλαμε να σας μεταφέρουμε το κλίμα της πράξης αυτής, όπως διαμορφώνεται στη
Θεσσαλονίκη.
Όπως αναφέρεται στην διακήρυξη, το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται εντός της
ευρύτερης περιοχής η οποία ορίζεται από όλους τους Δήμους της Ανατολικής
Θεσσαλονίκης και από Δυτική Θεσσαλονίκης, αναφέρονται μόνον ο Δήμος
Νεάπολης Συκεών και ο Δήμος Παύλου Μελά.
Γνωρίζοντας ότι στον ίδιο χώρο πρόκειται να μετεγκατασταθούν και άλλες
υπηρεσίες του Υπουργείου, οι οποίες σήμερα λειτουργούν σε κτίρια που βρίσκονται στο
κέντρο της Θεσσαλονίκης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι υπάρχει διαμαρτυρία από
τους εργαζόμενους του Σ.Ε.Β.Ε., για την διαχείριση αυτής της απόφασης. Πιο
συγκεκριμένα, για τους όρους της διακήρυξης καθώς και για τις προδιαγραφές οι οποίες
ευνοούν ένα αποτέλεσμα αρνητικό, για την Υπηρεσία, αναφέρουν ότι «…το εγκεκριμένο
κτηριολογικό σχέδιο με βάση το οποίο γίνεται η αναζήτηση κτιρίου χρήζει αναθεώρησης.
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εγκεκριμένου κτηριολογικού σχεδίου έχει αποκλειστεί
αυθαίρετα μεγάλο μέρος της πόλης της Θεσσαλονίκης, κυρίως τμήματα της Δυτικής
περιοχής. Το εγκεκριμένο κτηριολογικό αφορά χώρους επιφάνειας 1.050 τ.μ. για τη
στέγαση 70 ατόμων. Αυτό κρίνεται σε μεγάλο βαθμό υπερβολικό και «σπάταλο»

λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το προσωπικό της Υπηρεσίας, με βάση τον ισχύοντα
οργανισμό, δεν θα υπερβαίνει τα 40 άτομα».
Συνεχίζοντας στην ανακοίνωσή τους, τονίζουν ότι α) επιλέχτηκε μια θέση η οποία
καθίσταται δυσπρόσιτη, για μια μεγάλη μερίδα των υπαλλήλων και εξαιρετικά χρονοβόρα
στην προσέγγισή της με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της Θεσσαλονίκης, συνεπώς δεν
έπρεπε να αποκλειστεί η ευρύτερη Δυτική Θεσσαλονίκη και β) το επιλεγμένο σημείο
δημιουργεί μεγάλες χρονικά καθυστερήσεις στην πρόσβαση στο εθνικό οδικό δίκτυο για
τις εξόδους της πόλης, όπως και για το κέντρο της, συνεπώς το καθιστά προβληματικό σε
σχέση με τις αρμοδιότητες-υποχρεώσεις της Υπηρεσίας (τακτικές καταθέσεις στα
Δικαστήρια, συχνή εξυπηρέτηση εκπροσώπων των λατομείων, συχνές επιθεωρήσεις στη
Βόρεια Ελλάδα και στην Βιομηχανική Περιοχή, δυτικά της πόλης).
Με βάσει τα παραπάνω θεωρούμε ότι η μετεγκατάσταση μιας δημόσιας υπηρεσίας
πρέπει να αντιμετωπιστεί με ισότιμους όρους, προστατεύοντας τη δημοκρατική λειτουργία
του Δημοσίου, την κοινωνική ισορροπία της πόλης και τη διατήρηση ομαλότητας
λειτουργίας των υπηρεσιών. Μια προγραμματισμένη μετεγκατάσταση Υπηρεσιών πρέπει
να περιέχει και το κριτήριο της διαβούλευσης με τους εργαζόμενους ώστε να υπάρχει
αποδοχή σε μεγάλο βαθμό.
Επίσης, επειδή είναι γνωστή η επιβαρυμένη περιβαλλοντική κατάσταση στη Δυτική
Θεσσαλονίκη (με την καύση σκουπιδιών, νέες κατασκευές δεξαμενών πετρελαίου, ΣΜΑ,
βιομηχανίες Sevezo, δυσοσμία κλπ) θεωρούμε ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος πρέπει να
λειτουργεί παραδειγματικά, με ιδιαίτερη ευαισθησία προς τις περιοχές που πλήττονται και
για τις οποίες η Πολιτεία, αδιαφορεί.
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