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                                                                                         Θεςςαλονίκθ, 16-09-2022                                       
                                                                                       Αρ. πρωτ.:         21                                                

 

 ΠΡΟ: 1) ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΙΝΟΜΙΚΩΝ 
                 κ. ταϊκοφρα Χριςτο 

              2) ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΚΩΝ 
                  κ. Βεςυρόπουλο Απόςτολο 

              3) ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ  
                 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ &   
                 ΔΗΜΟΙΑ ΠΕΡΙΟΤΙΑ 
                 κ. Μαςτρομανϊλθ Εμμανουιλ 
             4) Τπθρεςιακι Γραμματζα 
                  Τπουργείου Οικονομικϊν 
                  κα Παγϊνθ Πθνελόπθ 
             5) Προϊςτάμενο Γενικισ Δ/νςθσ  
                  Δθμόςιασ Περιουςίασ  
                  κ. Μπάκα τυλιανό 
 
 ΚΟΙΝ:     Πρόεδρο ΠΟΕ-ΔΟΤ  
                 κα Τφαντι Ειρινθ  
 
    

ΘΕΜΑ: Προβλιματα και δυςχζρειεσ – Προτάςεισ ςτο ζργο των υπαλλιλων τθσ Κτθματικισ 

Τπθρεςίασ Θεςςαλονίκθσ, Κιλκίσ και Χαλκιδικισ 

 

 Κφριε Υπουργζ, 

 

 Κατόπιν των επανειλθμμζνων και επίμονων διαμαρτυριϊν του ςυνόλου των 

υπαλλιλων που εργάηονται ςτισ Κτθματικζσ Υπθρεςίεσ και ςε ςυνεχεία των από 22-06-2017, 

30-06-2017 και 25-01-2018, 08-02-2022 (Αρ. πρωτ. 11361 ΕΞΕ 2020), 30-03-2021 (Αρ. πρωτ. 

21206 ΕΞΕ 2021), 17-05-2022 (Αρ. πρωτ. 38442 ΕΞΕ 2022) και 06-06-2022 (Αρ. πρωτ. 44769 ΕΞΕ 
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2022) επανειλθμμζνων υπομνθμάτων προσ το ςφνολο τθσ πολιτικισ και υπθρεςιακισ 

θγεςίασ, αποφαςίςαμε να ςασ ξαναεπιςθμάνουμε τα ςοβαρά προβλιματα που 

αντιμετωπίηουν κακθμερινά οι ςυνάδελφοι και δεν ζχουν επιλυκεί, κακϊσ και να προτείνουμε 

άμεςα εφαρμόςιμεσ λφςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων και για τθν διαςφάλιςθ 

τθσ Δθμόςιασ Περιουςίασ και των Δθμόςιων Εςόδων.    

 

1. οβαρι Ζλλειψθ Προςωπικοφ 

 H τραγικι υποςτελζχωςθ των Κτθματικϊν Τπθρεςιϊν παραμζνει το κυριότερο 

πρόβλθμα, που δεν αφινει περικϊρια ςτθν εφρυκμθ λειτουργία των Υπθρεςιϊν.  

Χαρακτθριςτικά, ςασ αναφζρουμε ότι ςτθν Κτθματικι Υπθρεςία Χαλκιδικισ υπθρετοφν μόνο 1 

μθχανικόσ, 2 εφοριακοί και 1 επιμελιτρια για να καλφψουν τισ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ ενόσ 

από τουσ μεγαλφτερουσ τουριςτικοφσ νομοφσ τθσ Ελλάδασ, που διακζτει 540 χιλιόμετρα 

ακτογραμμισ, δθλαδι αιγιαλοφ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ χερςονιςου του Αγίου Προυσ) 

και 700 χιλιόμετρα οδικό δίκτυο, δθλαδι 700Χ2=1400 χιλιόμετρα απαλλοτριωμζνθ ηϊνθ 

εκατζρωκεν των οδϊν. Επιςθμαίνουμε ότι οι οργανικζσ κζςεισ ςτθν Κτθματικι Τπθρεςία 

Χαλκιδικισ είναι ζντεκα (11) – 5 Εφοριακοί, 5 Μθχανικοί, 1 Επιμελιτρια. 

 

2. Ελλείψεισ ςε Μεταφορικά Μζςα 

 Για τθν Κτθματικι Υπθρεςία Θεςςαλονίκθσ υπάρχει διακζςιμο μόνο ζνα αυτοκίνθτο, 

ενϊ από το καλοκαίρι του 2014 θ Κτθματικι Υπθρεςία Χαλκιδικισ δεν διακζτει υπθρεςιακό 

αυτοκίνθτο. Οι απαραίτθτεσ μετακινιςεισ γίνονται με τα ιδιωτικά αυτοκίνθτα των υπαλλιλων, 

ι με αυτοκίνθτα του Λιμεναρχείου ι/και τθσ αςτυνομίασ. Η ζλλειψθ υπθρεςιακϊν οχθμάτων 

αποτελεί ςοβαρό εμπόδιο για τθ λειτουργία τθσ υπθρεςίασ και θ παραχϊρθςθ νζων 

οχθμάτων είναι επιτακτικι. 

 

3. Μθ Απόδοςθ τθσ Προςωπικισ Διαφοράσ 

 Συνάδελφοί μασ που υπθρετοφν ςτθν Κτθματικζσ υπθρεςίεσ υφίςταται ακόμα τθν 

αδικία από τθν μθ απόδοςθ τθσ προςωπικισ διαφοράσ, μολονότι εκτελοφν τισ ίδιεσ εργαςίεσ 

με τουσ ςυνάδελφουσ που τθν λαμβάνουν και δεν ζχουν ίςθ αμοιβι. 

 

4. Μθ Κωδικοποίθςθ Νομοκεςίασ 

 Η απαρχαιωμζνθ νομοκεςία απαιτεί κωδικοποίθςθ και παράλλθλα κατάργθςθ των 
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αναχρονιςτικϊν διατάξεων. Χαρακτθριςτικά εν ζτθ 2022 τα πωλθτιρια μετατρζπονται ςε 

μεταλλικζσ δραχμζσ.   

 

5. Μθ Ψθφιοποίθςθ διαδικαςιϊν 

 Η ψθφιοποίθςθ των διαδικαςιϊν – λειτουργιϊν αποτελοφν επιτακτικι ανάγκθ για τθν 

αποτελεςματικότερθ διεκπεραίωςθ των υποκζςεων. Δεν είναι δυνατόν να τθροφνται 

χειρόγραφεσ καρτζλεσ εξόφλθςθσ δόςεων. 

   

6. Μθ προκιρυξθ κζςεων Σμθματαρχϊν 

 Οι κζςεισ ευκφνθσ ςε επίπεδο τμθματαρχϊν ζχουν να προκθρυχκοφν προσ πλιρωςθ 

εδϊ και 8 χρόνια, με αποτζλεςμα οι κενζσ κζςεισ ευκφνθσ να ςυμπλθρϊνονται με απευκείασ 

ανάκεςθ. 

Για τθν επίλυςθ των παραπάνω προβλθμάτων ηθτάμε: 

 

1. Σθν άμεςθ ενίςχυςθ των υπθρεςιϊν με μόνιμο προςωπικό.  

2. Σθν άμεςθ προμικεια υπθρεςιακϊν αυτοκινιτων. 

3. Σθν άμεςθ απόδοςθ τθσ προςωπικισ διαφοράσ και ειδικό μιςκολόγιο  

4. Κωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ και κατάργθςθ αναχρονιςτικϊν διατάξεων 

5. Ψθφιοποίθςθ λειτουργιϊν – διαδικαςιϊν και διαλειτουργικότθτα με τθν ΑΑΔΕ 

6. Άμεςθ προκιρυξθ των κζςεων ευκφνθσ επιπζδου Σμθματαρχϊν  

 

 Κατόπιν των παραπάνω,  κεωροφμε υποχρζωςι μασ να ςασ επιςθμάνουμε για 

πολλοςτι φορά τα ςοβαρά προβλιματα που δυςχεραίνουν το ζργο των υπαλλιλων των 

Κτθματικϊν Τπθρεςιϊν, κακϊσ θ εφρυκμθ λειτουργία τθσ Τπθρεςίασ και θ διαςφάλιςθ τθσ 

δθμόςιασ περιουςίασ αποτελεί κοινό ςκοπό όλων.  

 

        Για το Διοικητικό υμβούλιο 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 
 
 
 
 

ΜΕΝΕΛΑΟ ΠΑΠΑΠΟΣΟΛΟΤ 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
 
 
 
 

ΑΝΕΣΗ ΘΖΔΡΑ 
 


