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ΠΡΟ: 1) Τπουργό Οικονομικϊν  
                κ. ταϊκοφρα Χριςτο 
             3) Τφυπουργό Οικονομικϊν  
                κ. Βεςυρόπουλο Απόςτολο 
             3) Διοικιτθ Α.Α.Δ.Ε.  
                 κ. Πιτςιλι Γεϊργιο 
 
 ΚΟΙΝ: 1) Φορολογικι Περιφζρεια  
                 Θεςςαλονίκθσ  
                  κ. Συροβοφηθ Νικόλαο  
             2) Πρόεδρο ΠΟΕ-ΔΟΤ  
                   κα Τφαντι Ειρινθ  
 

  
 
Θζμα: «Μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ δθμόςιασ υγείασ και τθν ομαλι 
λειτουργία των υπθρεςιϊν»  
 

Αξιότιμε κ. Υπουργζ, 

 Η κατάςταςθ ςτθν Περιφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ όςον αφορά τθν 

πανδθμία του κορωνοϊοφ, μετά και τθν υπαγωγι των νομϊν Θεςςαλονίκθσ, Κιλκίσ 

και Χαλκιδικισ ςε κακεςτϊσ μίνι lockdown, δυςτυχϊσ αρχίηει και κυμίηει τθν 

περςινι δφςκολθ περίοδο.  

 Ζχοντασ υπόψθ μασ αυτζσ τισ εξελίξεισ και το γεγονόσ ότι οι υπάλλθλοι των 

φορολογικϊν υπθρεςιϊν εξυπθρετοφν κακθμερινά ζνα μεγάλο πλικοσ 

ςυναλλαςςομζνων με αυτοπρόςωπθ παρουςία, αφοφ ο ψθφιακόσ 

μεταςχθματιςμόσ των Υπθρεςιϊν μασ αν και ζχει προχωριςει το τελευταίο χρόνο, 

ςφμφωνα με όςα είχαμε ηθτιςει ςτθν περςινι επιςτολι μασ (αρ. πρωτ. 74/16-11-

2020) δεν ζχει ολοκλθρωκεί ςτον επικυμθτό βακμό, ηθτάμε τθν λιψθ των 

ακόλουκων μζτρων για τθν διαςφάλιςθ τθσ δθμόςιασ υγείασ των ςυναδζλφων 

και των ςυναλλαςςόμενων, αλλά και για τθν διαςφάλιςθ τθσ ομαλισ λειτουργίασ 

των Τπθρεςιϊν: 

ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ    ΕΕΦΦΟΟΡΡΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ  

ΝΝ..  ΘΘΕΕΣΣ//ΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  --  ΚΚΙΙΛΛΚΚΙΙΣΣ  --  ΧΧΑΑΛΛΚΚΙΙΔΔΙΙΚΚΗΗΣΣ  



 

1. Είςοδο ςτισ φορολογικζσ υπθρεςίεσ (Δ.Ο.Υ., ΣΔΟΕ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ κ.α.) 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ με πιςτοποιθτικό εμβολιαςμοφ ι νόςθςθσ ι  rapid test 

2. Προςζλευςθ των φορολογοφμενων ΜΟΝΟ ΜΕ ΡΑΝΣΕΒΟΤ 

3. Παροχι δωρεάν rapid test (εβδομαδιαίωσ δφο) ςτο ςφνολο των 

εργαηομζνων (εμβολιαςμζνων και μθ) 

4. Τποχρεωτικι τθλεργαςία ςε όςουσ δεν είναι απαραίτθτθ θ αυτοπρόςωπθ 

παρουςία και ειδικότερα για τισ ευπακείσ ομάδεσ 

 

Σα παραπάνω προλθπτικά μζτρα είναι τα ελάχιςτα επιβεβλθμζνα, ϊςτε να 

μθν ηιςουμε ξανά τισ περςινζσ καταςτάςεισ του Νοεμβρίου 2020. 

 

Κφριε Υπουργζ, 

      Σασ διαβεβαιϊνουμε ότι όπωσ και τθν περςινι δφςκολθ περίοδο, οι εφοριακοί 
υπάλλθλοι με υψθλι αίςκθςθ κακικοντοσ καταβάλλουν κάκε δυνατι προςπάκεια 
για τθν ολοκλιρωςθ των υποκζςεων ςτα πλαίςια των δυνατοτιτων τουσ, με 
γνϊμονα πρωτίςτωσ, τθ δθμόςια υγεία αλλά και τα δθμόςια ζςοδα.  
 
   Αλλά ςασ καλοφμε μζχρι τθν λιξθ τθσ πανδθμίασ και τθν επίλυςθ δομικϊν 
προβλθμάτων των υπθρεςιϊν μασ, να αναςτείλετε οποιαδιποτε ςχεδιαςμό 
οργανωτικϊν αλλαγϊν (ςυγχϊνευςθ υπθρεςιϊν, λειτουργία ελεγκτικϊν και 
ειςπρακτικϊν κζντρων) που ζχει αποδειχτεί ότι δθμιουργοφν προβλιματα 
λειτουργίασ των Υπθρεςιϊν μασ και εξυπθρζτθςθσ των πολιτϊν. 
 
 
  

 


