
 
 

 

 

                                                    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 ΘΕΜΑ: ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ Γ΄ΤΟΠΙΚΟΥ ΥΠΟΚ/ΤΟΣ ΕΦΚΑ  
ΜΙΣΘΩΤΩΝ (τ. ΙΚΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ) 
 
         Στην Ελλάδα του 2018 , πόσο δύσκολη μπορεί να είναι η μεταστέγαση μιας δημόσιας 
υπηρεσίας, σε ιδιόκτητο κτίριο το οποίο θα παρέχει ασφάλεια στους εργαζόμενους και τους 
πολίτες και θα εξοικονομεί δαπάνες από το κράτος; 
        Θέτουμε σε δημόσια ενημέρωση το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στο άκρως 
σημαντικό θέμα της στέγασης του τ. ΙΚΑ Νεάπολης ως προς την ακαταλληλότητα του 
ακινήτου. 
       Το ζήτημα υφίσταται από την έναρξη , δηλ. το 1992 οπότε εγκαταστάθηκε η Υπηρεσία 
στο συγκεκριμένο ακίνητο και συνεχίζεται έως σήμερα. 
       Η ακαταλληλότητα και ουσιαστικά η επικινδυνότητα για τη δημόσια ασφάλεια του 
κτιρίου επισημάνθηκε από το 1996, από την τεχνική υπηρεσία του ΙΚΑ . Από τότε έχουν 
γίνει αλλεπάλληλες εκθέσεις που επιβεβαιώνουν ότι το κτίριο δεν είναι ασφαλές. 
Συγκεκριμένα: η έκθεση αυτοψίας του 2001 της τεχνικής υπηρεσίας του ΙΚΑ αναφέρει 
αυτολεξεί:  
Το κτίριο παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα με αποτέλεσμα να μην μπορεί να 
εγγυηθεί ούτε ο υπογράφων, ούτε ο μηχανικός του ιδιοκτήτη τη στατική επάρκεια 
της οικοδομής. 
      Οι προσπάθειες μεταστέγασης σε κρατικά κτίρια (λόγο έλλειψης προσφορών ιδιωτικών 
κτιρίων) που έγιναν στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, απέβησαν άκαρπες με ευθύνη 
κρατικών λειτουργών, αλλά και των διοικήσεων του οργανισμού οι οποίοι επιδίδονταν μόνο 
σε ευχολόγια αλλά στην πραγματικότητα αδιαφορούσαν.  
Ενδεικτικά αναφέρουμε και ως απλοί πολίτες ότι πέραν της στατικότητας το κτίριο που 
εξυπηρετεί ασφαλισμένους και συνταξιούχους (ασθενείς, ηλικιωμένους, ΑΜΕΑ κλπ): 
- Δεν έχουν πρόσβαση συνάνθρωποι μας ΑΜΕΑ 
- Τα ενοίκια καταβάλλονται μετά από αγωγές , λόγο της λήξης από το 2008 και της 

τελευταίας παράτασης της σύμβασης μίσθωσης. 
- Το ασανσέρ που για να το προσεγγίσει κάποιος πρέπει πρώτα να ανέβει σκάλες 

λειτουργεί χωρίς τη νόμιμη άδεια. 
- Ο πίνακας της ΔΕΗ δεν αντέχει την πλήρη λειτουργία των συστημάτων 
-  Υπάρχουν ΜΟΝΟ 2 τουαλέτες για 50 υπαλλήλους και 400 πολίτες που 

επισκέπτονται καθημερινά το υποκατάστημα , με ότι κινδύνους συνεπάγεται αυτό 
για την υγεία των πολιτών και των υπαλλήλων. 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΜΕ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ 28/6/2018 ΣΕ 
ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΡΙΩΡΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΣ ΑΜΕΣΕΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ , ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΙΑ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΕΡΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
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