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ΠΡΟ: 1) Τπουργό Οικονομικών 
κ. ταϊκοφρα Χρήςτο 

2) Τπουργό Ψηφιακήσ 
Διακυβζρνηςησ  
κ. Πιερακάκη Κυριάκο 

3) Τφυπουργό Οικονομικών 
 κ. Βεςυρόπουλο Απόςτολο    

4) Γενικό Γραμματζα Φορολ. 
Πολιτικήσ & Δημ. Περιουςίασ 
κ. Μαςτρομανώλη Εμμανουήλ 

5) Τπηρεςιακή Γραμματζα 
Τπουργείου Οικονομικών 
κα Παγώνη Πηνελόπη 

6) Αν. Προϊςτάμενο Γενικήσ 
Διεφθυνςησ .Δ.Ο.Ε. 

7) Διευθυντή Ε.Δ. .Δ.Ο.Ε. 
Μακεδονίασ 

8) 2η Ζνωςη Σελωνειακών  
          Τπαλλήλων Μακεδονίασ 

 
 
Θζμα: «Άμεςη μεταφορά τησ Επιχειρηςιακήσ Διεφθυνςησ .Δ.Ο.Ε. Μακεδονίασ 
και τησ Γ.Γ.Π.. ςτο νζο κτίριο για λόγουσ δημόςιασ υγείασ, αςφάλειασ και 
δημοςίου ςυμφζροντοσ»  
 
 
 Κχξηε Υπνπξγνί, 
 

 κε ηελ παξνχζα ζαο επηζπλάπηνπκε ηελ απφ 10-06-2022 επηζηνιή 

σπογεγρακκέλε από ηο ζύλοιο ηωλ σπαιιήιωλ ηεο Επηρεηξεζηαθήο 

Δηεχζπλζεο ηνπ .Δ.Ο.Ε. Κεληρηθής Μαθεδολίας θαη ηωλ σπαιιήιωλ ηες 

Γ.Γ.Π.. (Γξαθείν Τερληθήο Υπνζηήξημεο Πεξηθεξεηαθψλ Υπνδνκψλ 

Θεζζαινλίθεο) γηα ηελ άκεζε θαη επηηαθηηθή κεηαθορά ηεο Επηρεηξεζηαθήο 



Δηεχζπλζεο Σ.Δ.Ο.Ε. Μαθεδνλίαο θαη ηεο Γ.Γ.Π.Σ. ζηο λέο θηίρηο γηα ιόγοσς 

δεκόζηας σγείας θαη αζθάιεηας. 

 Σπγθεθξηκέλα, ελψ έρεη νινθιεξσζεί επηηπρψο ε δηαδηθαζία κίζζσζεο ηνπ 

λένπ θηηξίνπ (αξ. δηαθήξπμεο 90123/2020), ε δηαδηθαζία ηεο κεηαθνξάο εδψ θαη 

έλα ρξφλν δελ έρεη νινθιεξσζεί (αξ. δηαθήξπμεο 75562/24-06-2021), κε ζπλέπεηα 

ηελ παξακνλή ησλ σο άλσ ππεξεζηψλ ζε έλα πιήρως αθαηάιιειο θηίρηο ποσ 

δελ πιεροί θακία προϋπόζεζε αζθάιεηας θαη σγηεηλής ζέηοληας ζε άκεζο 

θίλδσλο ηελ σγεία θαη ηελ αζθάιεηα ηόζο ηωλ σπαιιήιωλ όζο θαη ηωλ 

ποιηηώλ - επηζθεπηώλ. 

 Όπσο πξνθχπηεη αδηάζεηζηα απφ ηηο ζσλεκκέλες θωηογραθίες ηοσ 

θηηρίοσ ποσ ζσλοδεύοσλ ηελ επηζηοιή, ην παξφλ θηίξην αδπλαηεί λα θαιχςεη 

αθφκε θαη ηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.3850/2010 (ΦΕΚ Α΄ 84) ιφγσ ησλ ηεξάζηησλ θαη δηαρξνληθψλ πξνβιεκάησλ. 

Ελδεηθηηθά ζαο αλαθέξνπκε: δηαξξνέο πδάησλ εληφο γξαθείσλ θαη αξρεηαθψλ 

ρψξσλ, πηψζε πιηθψλ νξνθήο θαη ξσγκέο ζην ζθειεηφ κε δηάβξσζε νπιηζκνχ, 

ζπρλέο πηψζεηο ειεθηξηθήο ηάζεο, θίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο, κε ιεηηνπξγία 

αλειθπζηήξα ιφγσ πδάησλ - πιεκκχξαο, κε χπαξμε θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο 

ςχμεο-ζέξκαλζεο θαη εμαεξηζκνχ, κε ζπληήξεζε ηνπαιεηψλ – δπζνζκία,  ειιηπήο 

θσηηζκφο).    

 Καηφπηλ ησλ παξαπάλσ, δεηάκε ηελ άκεζε λοκοζεηηθή πρωηοβοσιία 

γηα ηελ επίισζε ηοσ ζέκαηος θαη ηελ κεηαθορά ηες .Δ.Ο.Ε. θαη ηες Γ.Γ.Π.. 

ζηο λέο θηίρηο γηα ηοσς παραθάηω επηηαθηηθούς ιόγοσς: 

 

α) Δεκόζηας αζθάιεηας θαη σγείας, δεδνκέλνπ φηη εθηίζεληαη ζε άκεζν θαη 

δηαξθή θίλδπλν ε πγεία θαη ε αζθάιεηα ηφζν ησλ ππαιιήισλ φζν θαη ησλ πνιηηψλ, 

β) Δεκοζίοσ ζσκθέροληος, δηφηη ε κε έγθαηξε κεηαθνξά ζην λέν θηίξην 

επηβαξχλεη ην Δεκφζην κε ηελ θαηαβνιή δηπιψλ ελνηθίσλ, 

γ) Προζβοιής ηες προζωπηθόηεηας σπαιιήιωλ θαη ποιηηώλ, δηφηη είλαη 

βαζχηαηα πξνζβιεηηθφ θαη ηαπηφρξνλα ππνηηκεηηθφ ζ’ έλα ζχγρξνλν Επξσπατθφ 

Κξάηνο λα ζηεγάδνληαη δεκφζηεο ππεξεζίεο ζε ηέηνηα αθαηάιιεια θηίξηα.   

 

        Γηα ηο Δηοηθεηηθό σκβούιηο 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 
 
 
 

ΜΕΝΕΛΑΟ ΠΑΠΑΠΟΣΟΛΟΤ 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
 
 
 

ΑΝΕΣΗ ΘΖΔΡΑ 
 


