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πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ νομού Θεσσαλονίκης

Θέμα: Στέγαση ΕΥΔΕ Μακεδονίας

Σχετ. : οικ. 340/5-2-2018 έγγραφο του προϊσταμένου της ΕΥΔΕ Μακεδονίας

Κύριε Γενικέ,
Στις 5/2/2018 σας διαβιβάστηκε το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του προϊσταμένου της ΕΥΔΕ
Μακεδονίας, που αφορά στη στέγαση της νεοσυσταθείσας υπηρεσίας στη Θεσσαλονίκη. Στο εν
λόγω έγγραφο ο Προϊστάμενος της Ε.Υ.Δ.Ε. επιχειρηματολογεί και αναλύει τους λόγους για τους
οποίους θεωρεί ότι η νέα υπηρεσία θα πρέπει να στεγαστεί στο κτίριο της οδού Γιαννιτσών.
Τα κτίρια που νοικιάζει το Υπουργείο για τη στέγαση των υπηρεσιών στο νομό Θεσσαλονίκης είναι
το κτίριο στην περιοχή της Καλαμαριάς που στεγάζει το τέως ΤΚΕ Θεσσαλονίκης της ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ
και το κτίριο της οδού Γιαννιτσών που εργάζονται οι υπάλληλοι του τέως ΤΚΕ της ΕΥΔΕ ΚΥΥ.
Από τα αναφερόμενα στο ανωτέρω σχετικό, η βούληση του προϊσταμένου της υπηρεσίας, είναι η
ΕΥΔΕ Μακεδονίας να στεγαστεί στο κτίριο της οδού Γιαννιτσών, κτίριο το οποίο, σύμφωνα με
ενημέρωση που έχουμε από τον πρωτοβάθμιο Σύλλογό μας στη Θεσσαλονίκη, δεν πληροί τα
κριτήρια που απαιτούνται για τη στέγαση δημοσίων υπηρεσιών, διότι δεν διασφαλίζονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας που απαιτούνται, δεν υπάρχει η κατάλληλη
διαρρύθμιση χώρων και ο απαραίτητος εξοπλισμός για την εύρυθμη λειτουργίας της υπηρεσίας.
Δεδομένου ότι η επιλογή των κτιρίων, όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του Υπουργείου είναι δικής
σας αρμοδιότητας και λόγω του επείγοντος του ζητήματος, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε
άμεσα για τα παρακάτω:

1. Αν οι υπηρεσίες σας έχουν ίδια αντίληψη των συνθηκών και των δυνατοτήτων των δύο κτιρίων
της Θεσσαλονίκης.
2. Με ποια κριτήρια θα γίνει η επιλογή του κτιρίου που θα στεγαστεί η νέα υπηρεσία.
3. Αν προτίθεστε να προχωρήσετε και πότε στη διενέργεια διαγωνισμού για την εξεύρεση κτιρίου,
σε περίπτωση που κανένα από τα κτίρια δεν πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπει ο νόμος
για τη στέγαση δημοσίων υπηρεσιών.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, παρακαλούμε να ορίσετε άμεσα συνάντηση μαζί μας για ενημέρωσή
μας σχετικά με το ανωτέρω θέμα.
Συνημμένα: Το ανωτέρω σχετικό

