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 ΠΡΟ:  1) Τπουργό Οικονομικών 
                  κο. Σςακαλώτο Ευκλείδη 
 
             2) Διοικητή Ανεξάρτητησ Αρχήσ 
                  Δημόςιων Εςόδων  
                  κο. Πιτςιλή Γεώργιο 
 
             3) Yφυπουργό Οικονομικών 
                  κα. Παπανάτςιου Κατερίνα 
 
             4) Προϊςτάμενο Φορολογικήσ         

Περιφζρειασ Θεςςαλονίκησ 
                 κο Κουτμερίδη Ευςτάθιο 
 
              5) ΠΟΕ – ΔΟΤ 

 

Θζμα: «Ακαταλληλότητα κτιρίων των Τπηρεςιών μασ» 

 

Αξιότιμε κφριε Υπουργζ, 

Δυςτυχϊσ θ νζα χρόνια δεν ξεκίνθςε με τουσ καλφτερουσ οιωνοφσ. Η 

πρόςφατθ κακοκαιρία που πλιττει τθν Κεντρικι Μακεδονία ανζδειξε ςτον 

υπζρτατο βακμό τισ άκλιεσ ςυνκικεσ κάτω από τισ οποίεσ εργαηόμαςτε 

κακθμερινά. Τα ακατάλλθλα κτίρια όπου ςτεγάηονται οι υπθρεςίεσ μασ δεν 

προςφζρουν καμία μόνωςθ με αποτζλεςμα τα καλοριφζρ εντόσ των υπθρεςιϊν 

εδϊ και τζςςερισ θμζρεσ να παραμζνουν παγωμζνα.  

Δίχωσ καμία δόςθ υπερβολισ οι ςυνάδελφοι από τθ Δευτζρα 09/01 ςε 

πολλζσ υπθρεςίεσ  του ςυλλόγου μασ εργάηονται ςε ςυνκικεσ πολικοφ ψφχουσ, με 

κερμοκραςίεσ υπό του μθδενόσ. Τρζμοντασ από το κρφο, φορϊντασ μπουφάν, 

καςκόλ και γάντια για να αντιμετωπίςουν το ψφχοσ εξυπθρετοφν το κοινό 



προςπακϊντασ να διατθριςουν τθν αξιοπρζπεια και τον επαγγελματιςμό τουσ. Το 

πρόβλθμα όμωσ δεν περιορίηεται μόνο ςτισ χαμθλζσ κερμοκραςίεσ. Σε κάποιεσ 

περιπτϊςεισ, για τισ οποίεσ είχαμε ενθμερϊςει τουσ κακ’ φλθν αρμόδιουσ, οι 

τουαλζτεσ των υπθρεςιϊν πάγωςαν με αποτζλεςμα να μθν είναι λειτουργικζσ οφτε 

για τουσ ςυναδζλφουσ, οφτε για το κοινό.  

Αναλογιςτείτε λοιπόν ότι επί οκταϊρου κα πρζπει να βρίςκουμε κάκε λογισ 

λφςεισ για να υπθρετιςουμε τισ φυςικζσ μασ ανάγκεσ. Δυςτυχϊσ παρά τισ 

επανειλθμμζνεσ εκκλιςεισ μασ να δοκεί λφςθ προκειμζνου να μθν κινδυνεφςει θ 

υγεία μασ, θ διοίκθςθ δεν αντζδραςε με τα απαιτοφμενα αντανακλαςτικά.  

 

Κφριε Υπουργζ,  

Οι υψθλισ ποιότθτασ υπθρεςίεσ προσ τουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ, θ 

ενίςχυςθ τθσ φορολογικισ ςυμμόρφωςθσ και θ διαςφάλιςθ των δθμοςίων εςόδων, 

γίνονται από εργαηόμενουσ που πάνω από όλα κα πρζπει να αιςκάνονται αςφαλείσ 

και αξιοπρεπείσ ςτο χϊρο εργαςίασ τουσ. Ο χειμϊνασ είναι ακόμα μπροςτά και οι 

χωρίσ μόνωςθ υπθρεςίεσ μασ, μετατρζπονται ςε καμίνια μόλισ ζρκει το καλοκαίρι.  

Το 2017 είναι θ χρονιά των αλλαγϊν τθσ  Φορολογικισ Διοίκθςθσ. Θζλουμε 

όμωσ να είναι και θ χρόνια που θ Φορολογικι Διοίκθςθ κα αποφαςίςει με ςυνζπεια 

να επενδφςει ςτουσ ανκρϊπουσ τθσ και ςτθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν εργαςίασ τουσ. 

Ζητάμε να γίνει αυτή η κακοκαιρία η αφορμή για να ξεκινήςει άμεςα η 

διαδικαςία μεταςτζγαςησ των προβληματικών υπηρεςιών ςε ςφγχρονα, 

λειτουργικά κτίρια που θα αντανακλοφν το κφροσ και την αξιοπιςτία του 

Τπουργείου Οικονομικών και τησ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων Εςόδων.  

Καλή χρονιά και καλή επιτυχία ςτο ζργο ςασ. 

 

                               Για το Διοικητικό υμβοφλιο 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                                        Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
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