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Προς:  

 
Σύλλογο Εφοριακών 
Ν.Θεσσαλονίκης-Κιλκίς Χαλκιδικής  
(Με την παράκληση η παρούσα 
επιστολή να αποσταλεί στους 
αρμόδιους Υπουργούς και στο 
λοιπούς αποδέκτες όπως 
αναφέρονται στον Πίνακα 
Αποδεκτών) 
 

 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Δ. Σ.Δ.Ο.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Σ. ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 
Αξιότιμες/οι, 
 
Οι κάτωθι υπογράφουσες/οντες, υπάλληλοι της Ε.Δ. Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας και της Γ.Γ.Π.Σ. 
Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης Περιφερειακών Υποδομών Θεσσαλονίκης, με την παρούσα 
επιστολή θα θέλαμε να θίξουμε το μείζον κτιριακό πρόβλημα της Υπηρεσίας, ιδίως μετά την 
ενημέρωση που είχαμε από τον κ.κ. Διευθυντή Ε.Δ. Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας, ότι παρά τις 
συνεχείς προσπάθειές του αναφορικά με την μεταφορά της Υπηρεσίας μας στο νέο κτίριο 
(αρ. διακήρυξης 75562/24-06-2021), αυτή ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί, ενώ έχει ήδη 
ολοκληρωθεί επιτυχώς η αντίστοιχη διαδικασία για την μίσθωση νέου ακινήτου (αρ. 
διακήρυξης 90123/2020). 
Συγκεκριμένα σας ενημερώνουμε ότι η παραμονή της Υπηρεσίας στο κτίριο της Ολύμπου 29 
στο Καλοχώρι θέτει σε άμεσο κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια τόσο των υπαλλήλων 
όσο και των επισκεπτών στην Υπηρεσία. Όπως προκύπτει και από τις συνημμένες 
φωτογραφίες του κτιρίου που συνοδεύουν την επιστολή, εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι το 
παρόν κτίριο αδυνατεί να καλύψει ακόμη και τις βασικές προϋποθέσεις που απαιτούνται 
από τις διατάξεις του Ν.3850/2010 (ΦΕΚ Α΄ 84).  
Ενδεικτικά σε ότι αφορά: 
Α) την ασφάλεια του κτιρίου  

· προκαλούνται συχνές πτώσεις ηλεκτρικής τάσης, ιδίως όταν λειτουργούν τα 
κλιματιστικά των γραφείων με κίνδυνο τόσο για τον ηλεκτρονικό, όσο και για τον 
ηλεκτρολογικό πάγιο εξοπλισμό (π.χ. κλιματιστικά και ηλεκτρονικοί υπολογιστές). 
Σε κάθε περίπτωση αυτές οι πτώσεις τάσης αυξάνουν την πιθανότητα πρόκλησης 
βραχυκυκλώματος με ότι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό για την ασφάλεια 
υπαλλήλων και επισκεπτών 

· στους ηλεκτρολογικούς πίνακες δεν υπάρχει εγκαταστημένη αντιηλεκτροπληξιακή 
διάταξη και ενδεικτικό της κατάστασης είναι ο εντοπισμός πίνακα με 
αποσυνδεδεμένες τις γειώσεις, στοιχείο το οποίο σας έχει ήδη κοινοποιήσει ο 
συνεργαζόμενος ιδιώτης ηλεκτρολόγος που μέχρι σήμερα προέβαινε σε επισκευές 
του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 

· σχεδόν σε κάθε βροχόπτωση παρατηρούνται διαρροές υδάτων εντός των γραφείων 
και σε ορισμένες περιπτώσεις λόγω της κατακράτησης των υδάτων έχει 
καταρρεύσει μέρος της οροφής των γραφείων και κοινόχρηστων χώρων. Μάλιστα 
οποιαδήποτε βλάβη ή καταστροφή από τις βροχοπτώσεις δεν επισκευάζεται και οι 
υπάλληλοι αναγκάζονται να μετακινηθούν σε άλλα γραφεία. Μέχρι σήμερα μόνο 
από τύχη δεν έχει υπάρξει τραυματισμός ή απώλεια αρχείων μεταξύ των οποίων 
και παραγγελίες εισαγγελικών ερευνών 

· υπήρξαν πάνω από μία φορές πτώσεις υλικών της οροφής σε σημείο που συνεχίζει 
και είναι διάδρομος διέλευσης των υπαλλήλων και επισκεπτών. Η φθορά δε των 
κολόνων στήριξης του κτιρίου και οι ρωγμές στο σκελετό του κτιρίου είναι εμφανής 
δια γυμνού οφθαλμού σε βαθμό που είναι αμφίβολη η στατικότητα του κτιρίου, 
πολλώ δε μάλλον σε περίπτωση σεισμού και κάθε μέρα που περνάει η κατάσταση 
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επιδεινώνεται. Είναι χαρακτηριστικό ότι στον 1ο και τον 2ο όροφο γίνεται αισθητό 
τράνταγμα ακόμη και με μια ταχεία διέλευση φορτηγού μπροστά από το κτίριο 

· το ασανσέρ της υπηρεσίας δεν λειτουργεί γιατί πλημμύρισε(!!!) και δεν υπάρχει 
καμία άλλη πρόσβαση στον 1ο και 2ο όροφο της Υπηρεσίας, πλην μιας σκάλας και 
φυσικά δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για πρόσβαση ΑΜΕΑ  

Β) την υγιεινή και καθαριότητα του κτιρίου  
· παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των μόλις δύο (2) ΙΔΟΧ υπαλλήλων 

καθαριότητας είναι αδύνατο να καλύψουν ένα κτίριο ωφέλιμης επιφάνειας 5.000 
τμ.!!!. Μάλιστα, λόγω της χρόνιας ανεπαρκούς συντήρησης πολύ συχνά από τις 
τουαλέτες του κτιρίου-όσες ελάχιστες εξ αυτών ακόμη λειτουργούν- αναδύονται 
έντονα δυσάρεστες οσμές από τις αποχετεύσεις οι οποίες γίνονται αντιληπτές 
ακόμη και μέσα στα γραφεία των υπαλλήλων. Η κατάσταση γίνεται χειρότερη από 
τα καζανάκια που υπολειτουργούν και τις πολύωρες διακοπές νερού στην περιοχή 
που βρίσκεται το κτίριο  

· σε πολλά σημεία που το κτίριο έχει ανοίγματα από πτώσεις τοιχίων εισέρχονται 
τρωκτικά και έρποντα έντομα, ακόμη και εντός των γραφείων 

· ο φωτισμός σε πολλά γραφεία υπολειτουργεί και κάποιοι υπάλληλοι έχουν 
αγοράσει δικό τους εξοπλισμό για να αναπληρώσουν τον ελλιπή φωτισμό ιδίως στα 
«τυφλά» γραφεία (εσωτερικά), στα οποία δεν υπάρχει καμιά δυνατότητα εισόδου 
ηλιακού φωτός και καθαρού αέρα 

· το κτίριο δεν διαθέτει κεντρικό σύστημα  ψύξης/θέρμανσης. Τα γραφεία 
θερμαίνονται και ψύχονται με ατομικές μονάδες AC (με πολλές από τις εξωτερικές 
μονάδες αυτών να είναι τοποθετημένες σε εσωτερικό διάδρομο του κτιρίου), οι 
οποίες είναι ενεργοβόρες χωρίς να έχουν ικανοποιητική απόδοση με αποτέλεσμα 
να κρυώνουμε τον χειμώνα και να ζεσταινόμαστε το καλοκαίρι 

· δεν υπάρχει σύστημα εξαερισμού και μέρος της στέγης είναι από πολυκαρβονικό 
υλικό που δημιουργεί συνθήκες αποπνικτικής ατμόσφαιρας το καλοκαίρι και 
ψύχους το χειμώνα.  

Είναι σίγουρο ότι σε τυχόν επίσκεψη τεχνικού ασφαλείας στο κτίριο στην έκθεσή του, θα 
αναφέρει όλα τα παραπάνω και ακόμη περισσότερα. Μάλιστα τυχόν έλεγχος από 
οποιαδήποτε ελεγκτική υπηρεσία αρμόδια για την υγιεινή και την ασφάλεια των 
εργαζομένων (π.χ. Πυροσβεστική Υπηρεσία, Πολεοδομία, Επιθεώρηση Εργασίας, Κτηματική 
Υπηρεσία), πολύ δύσκολα θα επιτρέψει την συνέχιση της λειτουργίας της Υπηρεσίας στο 
παρόν κτίριο.   
Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι θα προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια και 
δημοσιοποίηση για να επιλυθεί το κτιριακό πρόβλημα, γιατί είναι ένα ζήτημα που είναι 
χρόνιο και κάθε προσπάθεια που έγινε στο παρελθόν κατέληγε πάντα στο να μη δίνεται 
λύση. 
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την άμεση επίλυση του 
ζητήματος μεταφοράς της Υπηρεσίας στο νέο κτίριο, καθώς κάθε μέρα που παραμένουμε 
σε αυτό διακινδυνεύεται η σωματική ακεραιότητα των υπαλλήλων και των επισκεπτών 
στην Υπηρεσία. 
Μετά τιμής, 
Οι υπογράφουσες/οντες υπάλληλοι 
 
 
Συν.: Φωτογραφίες κτιρίου (47) και ψηφιακό αρχείο βιντεοσκόπησης. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

1. Υπουργό Οικονομικών 
2. Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
3. Υφυπουργό Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας 
4. Γενικό Γραμματέα Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας 
5. Υπηρεσιακή Γραμματέα Υπουργείου Οικονομικών 
6. Αν. Προϊστάμενο Γεν. Δ/νσης Σ.Δ.Ο.Ε. 
7. Διευθυντή Ε.Δ. Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας  
8. 2η Ένωση Τελωνειακών Υπαλλήλων Μακεδονίας 


