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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΟΤΥΕ που συνεδρίασε στις 

11.01.2018, κατόπιν της από 08.01.2018 πρόσκλησης αποφάσισε 

ομόφωνα: 

1. Εξουσιοδότησε το Προεδρείο να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:  

 Να υποβάλει αίτημα συνάντησης με τον Υπουργό 

Οικονομικών και την Υφυπουργό Οικονομικών αναφορικά 

με την πορεία του αιτήματος τροποποίησης του άρθρου 159 

του ΕΤΚ, ώστε να καταστεί ταχύτερα δυνατή η επάνοδος 

στην Τελωνειακή Υπηρεσία των συναδέλφων που 

δικαιώθηκαν στο ποινικό δικαστήριο, η οποία ακόμη 

εκκρεμεί, αλλά και να αποφευχθούν ανάλογες άδικες 

παραπομπές στο μέλλον. Η Ομοσπονδία παρακολουθεί 

στενά τις εξελίξεις στην υπόθεση των 107 διωκόμενων 

συναδέλφων, οι οποίοι αθωώθηκαν σε πρώτο βαθμό από το 

Πλημμελειοδικείο Πειραιά και θα επανέλθουν στην 

Υπηρεσία μόλις η ποινική απόφαση καταστεί αμετάκλητη. 

Παράλληλα, η ΟΤΥΕ βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία με 

τη δικηγόρο που έχει αναλάβει την εκπροσώπηση των 

συναδέλφων κατά την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης και 

της αναστολής εκτέλεσης της διαπιστωτικής πράξης θέσης 

σε υποχρεωτική αργία, προκειμένου να δρομολογηθεί η 

άμεση επάνοδος των συναδέλφων στην Υπηρεσία αμέσως 

μόλις εκδοθούν οι σχετικές αποφάσεις και να μη χαθεί 

πολύτιμος χρόνος.  

 Να ερωτηθεί στην παραπάνω συνάντηση ο Υπουργός 

αναφορικά με την πορεία διευθέτησης του πάγιου αιτήματος 

της εξομοίωσης των αποδοχών των νέων συναδέλφων, 

τηρώντας τις σχετικές δεσμεύσεις του. 

 Να προγραμματίσει άμεσα τη συνάντηση με τον 

Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών αναφορικά με το 

αίτημα επαναχορήγησης των ΔΕΤΕ στο πλαίσιο της 

ανταποδοτικότητας και της δέσμευσης της ηγεσίας του 

Υπουργείου για νομοθετική ρύθμιση μετά την υποβολή του 

EU PILOT. 



2. Επανέλαβε τη διαρκή και πλήρη στήριξή της στους συναδέλφους 

του Α΄ Τελωνείου Θεσσαλονίκης που από τις 16.09.2017, δηλαδή 

εδώ και τέσσερις μήνες, απεργούν μαζικά και δυναμικά, κατά τη 

νυχτερινή βάρδια στην Πύλη 16 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Η 

συγκεκριμένη κινητοποίηση ταυτίζεται  άρρηκτα με την τήρηση 

της νομιμότητας και τη διασφάλιση των συμφερόντων του 

Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Καταδίκασε την πρακτική της ουδέτερης στάσης που τηρούν 

οι υπηρεσιακοί παράγοντες, αποφεύγοντας εντέχνως να εκφράσουν 

την άποψή τους για τη λειτουργία της Πύλης 16 από τις 06.00 

μέχρι τις 22.00, αντί της 24ωρης λειτουργίας, τακτική που είναι 

πολύ επιζήμια, καθώς σε ημερήσια βάση το Τελωνείο στερείται 

δυο υπαλλήλων, οι οποίοι στο πρόγραμμα υπηρεσίας στελεχώνουν 

τη βραδινή βάρδια, αν και δε λειτουργεί, ενώ θα μπορούσαν να 

προσφέρουν στην ημερήσια ενίσχυση της μονάδας, ιδιαίτερα μετά 

τη θέση σε παραγωγική λειτουργία του μηχανήματος x ray, το 

οποίο η Διοίκηση της ΑΑΔΕ θεωρεί κρίσιμο για την 

καταπολέμηση του λαθρεμπορίου.  

Αποδοκίμασε την υποβόσκουσα αντίληψη καταλογισμού 

ευθυνών στην Ομοσπονδία από οικονομικούς και άλλους φορείς 

της Θεσσαλονίκης, όπως και την πρόθεση δημιουργίας κλίματος 

τρομοκρατίας και διάσπασης. 

Κάλεσε για μια ακόμη φορά, τη Διοίκηση της ΑΑΔΕ και 

τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες, αφού λάβουν σοβαρά 

υπόψη τους τα στοιχεία, που είναι υποστηρικτικά των θέσεων της 

Ομοσπονδίας, να προχωρήσουν στις απαιτούμενες ενέργειες, 

προκειμένου να θεσπιστεί η λειτουργία της Πύλης 16 του Α΄ 

Τελωνείου Θεσσαλονίκης από 06.00 – 22.00 στο σύνολο των 

ημερών της εβδομάδας, χρόνος που επαρκεί για την κάλυψη 

οποιασδήποτε δραστηριότητας. 

Αποφάσισε ότι σε διαφορετική περίπτωση και αφού 

εκτιμηθεί το αποτέλεσμα της συνάντησης που διοργανώνεται με 

πρωτοβουλία του ΣΕΒΕ, τη Δευτέρα, 15.01.2018, στο προσεχές 

Γενικό Συμβούλιο θα ληφθούν επιπρόσθετες αποφάσεις ριζικής 

επίλυσης του ζητήματος, πάντοτε στο πλαίσιο της προάσπισης των 

συναδέλφων και της νομιμότητας. Επανέλαβε τη θέση του. 

3. Επισημάνθηκαν εκ νέου, ομόφωνα οι αρνητικές επιπτώσεις από τη 

λειτουργία του θεσμού της ΑΑΔΕ, ένα χρόνο μετά τη θέσπισή του. 

Η Ανεξάρτητη Αρχή αποτελεί ένα μόρφωμα πιλοτικής εφαρμογής 

στο δημόσιο τομέα νέων πρακτικών και αντιλήψεων, όπως το 

ιδιαίτερο καθεστώς αξιολόγησης, τα περιγράμματα θέσεων 

εργασίας, τα μπόνους απόδοσης (σε πρώτη φάση) καθώς και τα 



εξατομικευμένα μισθολόγια και οι ατομικοί στόχοι (στο προσεχές 

μέλλον) και εντέλει η ανθρωποφαγία και η αλληλοεξόντωση. 

4. Εντούτοις, παρά τη διαφημιζόμενη ανεξαρτησίας της, η Αρχή δε 

φαίνεται να έχει απαγκιστρωθεί από καμία παθογένεια, το θέμα της 

ανταποδοτικότητας των ΔΕΤΕ δεν έχει ρυθμιστεί νομοθετικά, η 

αποζημίωση για την παροχή εργασίας 

(Κυριακές/εξαιρέσιμα/νυχτερινά) είτε προς συμπλήρωση είτε 

καθ’ υπέρβαση του 40ωρου της εβδομάδας, καθώς και της 

υπερωριακής απασχόλησης που λαμβάνει χώρα καθημερινά 

καταβλήθηκε με καθυστέρηση και χωρίς αναδρομικότητα, οι 

λειτουργικές δαπάνες έγιναν με εξαντλητική φειδώ, 

παρεμποδίζοντας ουσιαστικά την εύρυθμη λειτουργία και 

οδηγώντας στην υποβάθμιση των υπηρεσιών, ενώ η ενίσχυση της 

στελέχωσης των Τελωνείων με ανθρώπινο δυναμικό συντελείται 

με υπερβολικά αργούς ρυθμούς. Επιπλέον πολλαπλασιάζονται οι 

αρχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ οφείλουν να 

λογοδοτούν, καθώς στους φορείς ελέγχου προστέθηκε και ο 

Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης. 

Κρίθηκε σκόπιμο να υποβληθεί πρόταση στο επόμενο 

Γενικό Συμβούλιο για τη συνολική θεώρηση της θέσης της 

Τελωνειακής Υπηρεσίας στο πλαίσιο της ΑΑΔΕ και να 

προωθηθούν δράσεις ενημέρωσης των συναδέλφων σχετικά με 

θεσμική κατοχύρωσή της. 

5. Καταδίκασε την πρακτική των υποχρεωτικών αποσπάσεων 

συναδέλφων, εκτός του τόπου κατοικίας τους, για την κάλυψη 

υπηρεσιακών αναγκών, χωρίς την εξασφάλιση αξιοπρεπούς 

αποζημίωσης θεωρώντας όχι μόνο απαράδεκτη την εν λόγω 

ενέργεια αλλά και δηλωτική της έλλειψης γνώσης της 

τελωνειακής πραγματικότητας.  

Με αφορμή το περιστατικό του Τελωνείου Μήλου, όπου για 

την κάλυψη της ανάγκης στελέχωσής του, κατόπιν 

συνταξιοδότησης του μοναδικού υπηρετούντος συναδέλφου, 

αποσπάστηκαν τέσσερις συνάδελφοι από το Τελωνείο Σύρου 

διαδοχικά για δεκαπέντε ημέρες έκαστος, με ημερήσια 

αποζημίωση 10€!!!! καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες να 

αντιμετωπίσουν ουσιαστικά το θέμα της στελέχωσης των 

Τελωνείων και κατά κύριο λόγο αυτών που έχουν μία ή δυο 

οργανικές θέσεις. Επίτευξη στόχων και «αναμμένες μηχανές» δεν 

συνάδουν με μονάδες ενός ή δυο υπηρετούντων υπαλλήλων, 

ξεχασμένων και επιφορτισμένων να διασφαλίσουν τα συμφέροντα 

και την τιμή της ΑΑΔΕ χωρίς μέσα και πόρους.  



Αποφάσισε ότι πρέπει, από πλευράς υπηρεσιακών 

παραγόντων, να αναληφθεί η σχετική πρωτοβουλία 

αναζήτησης λύσεων τροποποίησης του νόμου, ώστε να  
αναπροσαρμοστούν τα ποσά και να ανταποκρίνονται στις 

πραγματικές ανάγκες απόσπασης ιδιαίτερα στα τελωνεία της 

νησιωτικής χώρας, όπου το κόστος διαβίωσης είναι πολύ υψηλό. 

6. Καταδίκασε ακόμη μια φορά το κανονιστικό πλαίσιο που 

θεσπίστηκε αναφορικά με τη διαδικασία επιλογής 

Προϊσταμένων σε όλα τα υπηρεσιακά επίπεδα, η οποία οδηγεί 

σε  ομηρία τους συναδέλφους που κατέχουν θέσεις ευθύνης, 

θέτοντάς τους διαρκώς απαράδεκτα διλήμματα, που 

αντιστρατεύονται το στόχο της αποτελεσματικής διοίκησης.  

7. Επιβεβαίωσε ομόφωνα την άποψή της, την οποία έχει διατυπώσει 

από το 2010, σχετικά με τη διατήρηση της αυτονομίας του Γ΄ 

Τελωνείου Πειραιά (πρώην Ε΄ Τελωνείο Πειραιά), το οποίο είναι 

το Τελωνείο με το μεγαλύτερο και διαρκώς αυξανόμενο κύκλο 

εργασιών ως προς τις εισαγωγές, τις εξαγωγές και τη 

διαμετακόμιση. 

Η αναγκαιότητα αναδιοργάνωσης των Τελωνείων του 

Πειραιά στο πλαίσιο καλύτερης εξυπηρέτησης του εμπορίου και 

αρτιότερης αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων δεν μπορεί να 

επηρεάσει ένα Τελωνείο που έχει ως αρμοδιότητά του τη 

λειτουργία της Ελεύθερης Ζώνης στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς η 

μεταφορά αντικειμένων που δε σχετίζονται με την Ελεύθερη 

Ζώνη στο εν λόγω Τελωνείο δύναται να παρεμποδίσει την 

εύρυθμη λειτουργίας της Ζώνης και να προκαλέσει 

παρενέργειες. Άλλωστε η συνένωση υπηρεσιακών μονάδων είναι 

αποτελεσματική, όταν βασίζεται στη διεύρυνση ομοειδών 

χωρικών ή καθ ύλην αρμοδιοτήτων και συναφών τελωνειακών 

αντικειμένων και εργασιών. 

Η Ομοσπονδία διεκδίκησε με τεκμηριωμένες θέσεις τη 

συμμετοχή εκπροσώπου της ΟΤΥΕ σε επιτροπές με αντικείμενο 

ζητήματα αναδιοργάνωσης της Τελωνειακής Υπηρεσίας και 

απέσπασε  επανειλημμένα τη σχετική δέσμευση του Διοικητή 

της ΑΑΔΕ, η οποία μέχρι  και σήμερα  δεν έχει υλοποιηθεί. 

8. Αποφάσισε ομόφωνα τη συμμετοχή της Ομοσπονδίας στην Στάση 

Εργασίας που προκήρυξε η ΑΔΕΔΥ, για όλο το Δημόσιο, τη 

Δευτέρα, 15 Γενάρη 2018, από τις  12.00 μέχρι τη λήξη του 

ωραρίου, ενάντια στην ψήφιση από τη Βουλή του 

πολυνομοσχεδίου, που περιλαμβάνει τα προαπαιτούμενα για το 

κλείσιμο της 3ης αξιολόγησης, όπως και τη συμμετοχή όλων μας 



στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 12.30μμ, την ίδια ημέρα στην 

Πλατεία Κλαυθμώνος και την πορεία προς τη Βουλή. 

9. Κατήγγειλε τη συστηματική προσπάθεια παρέμβασης από την 

Κυβέρνηση στο συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της 

απεργίας και την αποδυνάμωση του συνδικαλιστικού κινήματος με 

την προώθηση προς ψήφιση του πολυνομοσχεδίου και την 

εισαγωγή του 50%+1, τη διαρκή υπερφορολόγηση, την 

υποβάθμιση της ζωής και την εξαθλίωση του έλληνα πολίτη με 

την ψήφιση των  70 προαπαιτούμενων της τρίτης αξιολόγησης, 

όπως τους πλειστηριασμούς για χρέη προς το Δημόσιο από 500 

ευρώ και πάνω, το υποχρεωτικό 30ωρο στην εκπαίδευση και 

τις συγχωνεύσεις σχολείων, την επανεξέταση των ανθυγιεινών 

επαγγελμάτων στο Δημόσιο με στόχο τον περιορισμό των 

δικαιούχων κατά 70.000, τη σύσταση υπερταμείου για τις 

ΔΕΚΟ  κλπ. 

10. Αποφάσισε ομόφωνα την ανανέωση του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου 

Συμβολαίου με την εταιρία «Ευρωπαϊκή Πίστη», κάνοντας δεκτή 

την πρόταση-προσφορά της μοναδικής εταιρίας με τις 

τροποποιήσεις που πρότεινε η Ε.Ε. και έγιναν αποδεκτές από τους 

εκπροσώπους της εταιρίας. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα 

αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα της ΟΤΥΕ και θα 

κοινοποιηθεί στους ασφαλισμένους με κάθε πρόσφορο τρόπο. 

Επιπλέον με πρωτοβουλία της εταιρίας θα σχεδιαστεί ένα σύντομο 

φυλλάδιο οδηγιών καλύτερης αξιοποίησης των παροχών του 

συμβολαίου. 

Οι δημοσιονομικές συνθήκες δυστυχώς, τις οποίες ξέρουμε 

όλοι, αναγκάζουν να γίνουν κάποιες περικοπές στο συμβόλαιο 

χωρίς αντίστοιχη μείωση του ασφαλίστρου, όμως και πάλι το 

παρόν συμβόλαιο είναι μια χρήσιμη παροχή για κάθε 

συμβεβλημένο συνάδελφο, ειδικότερα σήμερα που ένα καινούριο 

ομαδικό συμβόλαιο έχει πολύ αυξημένα ασφάλιστρα. 

 

 

 

 


