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 ΠΡΟΣ: 

 1) Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής 

     Δημοσίων Εσόδων 

      κ. Γεώργιο Πιτσιλή 

 2) Προϊσταμένη Γ.Δ. 

     Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. 

     κα Ειρήνη Γιαλούρη 

 3) Δ/νση Τελ. Διαδικασιών 

 4) Δ/νση Δασμολογικών Θεμάτων, 

     Τελωνειακών Οικονομικών 

     Καθεστώτων & Απαλλαγών 

 5) Τελ. Περιφέρεια Θεσ/νίκης 

 6) Α΄ Τελ. Θεσ/νίκης 

 

 

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία Πύλης 16 Α΄ Τελ. Θεσ/νίκης» 

 

H Ομοσπονδία με επαναλαμβανόμενες ανακοινώσεις και Δελτία Τύπου, από 

την προκήρυξη της απεργιακής κινητοποίησης στη νυκτερινή βάρδια της πύλης 16 

του Α΄ Τελωνείου Θεσ/νίκης,  ενημέρωσε το σύνολο των εμπλεκόμενων φορέων για 

τις θέσεις της και για τη σπουδαιότητα των λόγων που οδήγησαν στην προκήρυξη 

της απεργίας. 

Η υπάρχουσα κατάσταση, πλέον των δυσχερειών και των κινδύνων που 

προκαλεί στους υπαλλήλους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, δημιουργεί 

προϋποθέσεις παρατυπίας και εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους πλημμελούς 

διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου. 

Έγγραφες επισημάνσεις για τη λειτουργία της Πύλης 16 είχαν γίνει και στο 

παρελθόν από τη διοίκηση του αρμόδιου τελωνείου, όμως δεν αξιολογήθηκαν, 

αντίθετα η σημερινή διοίκηση διαιωνίζει μια απαράδεκτη και προκλητική 

κατάσταση με την ανοχή της Τελωνειακής Περιφέρειας και της Γενικής 

Διεύθυνσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.. 



Επανειλημμένα ζητήσαμε την άποψη των υπηρεσιακών παραγόντων (του 

αρμοδίου Τελωνείου και της αρμόδιας Περιφέρειας) επί του θέματος, θεωρώντας 

αδιανόητο να μην έχουν τοποθετηθεί παρότι είμαστε στον πέμπτο μήνα των 

απεργιακών κινητοποιήσεων, αν και  είχαν δεσμευτεί ότι θα είχαν τοποθετηθεί 

εγγράφως μέχρι 16/12/17, αφού αξιολογήσουν τα στοιχεία του Τελωνείου. 

Η συνεχιζόμενη πλέον των 130 ημερών απεργιακή κινητοποίηση απέδειξε, 

ότι η 16ωρη λειτουργία της πύλης δεν επηρεάζει τη λειτουργία της Ελεύθερης 

Ζώνης και του λιμανιού γενικότερα. Ο χρόνος είναι υπεραρκετός και καλύπτει 

υπερδιπλάσιο κύκλο εργασιών εμπορευματικής κίνησης. Η μέχρι σήμερα ανεκτική 

στάση της Ομοσπονδίας δεν σημαίνει και αποδοχή. 

Σε κάθε περίπτωση οι υπηρεσιακοί παράγοντες πρέπει να λάβουν σοβαρά 

υπόψη: 

1. Το υφιστάμενο ωράριο λειτουργίας του Α΄ Τελωνείου Θεσ/νίκης και την 

εφαρμογή αυτού  (Αρ. ΔΤΑ  Α 1060878/ΕΞ 2016/7-4-16). 

2. Το ωράριο λειτουργίας των λοιπών Τελωνειακών μονάδων ελέγχου                    

των Ελ. Ζωνών. 

3. Την 24ωρη λειτουργία των Τελωνειακών μονάδων, σύμφωνα με την 

Τ.3167/4165/17-7-2002 ΑΥΟ. 

4. Την εφαρμογή ενιαίων κανόνων λειτουργίας τόσο των Ελευθέρων Ζωνών και 

των λοιπών Φορολογικών Αποθηκών και ανασταλτικών καθεστώτων. 

5. Την αρμοδιότητα του Α΄ Τελωνείου Θεσ/νίκης να καθορίσει χρονοδιάγραμμα 

υποχρεωτικής λειτουργίας της εναπόθεσης των εγχωρίων – κοινοτικών 

εξαγομένων προϊόντων, όπως  οι κοινοτικές διατάξεις ορίζουν. 

6. Την αξιολόγηση του κύκλου εργασιών και ειδικότερα όλων των στοιχείων 

διακίνησης εμπορευμάτων στις περιπτώσεις λειτουργίας των Τελωνειακών 

μονάδων πέραν του προβλεπομένου ωραρίου, 07.30 – 15.30, προς αποφυγή 

«ειδικών καθεστώτων και προσφορών». Διαφάνεια και εναρμονισμένη 

λειτουργία σε όλες τις αποφάσεις και όχι εφαρμογή διαφορετικών μέτρων και 

σταθμών. 

7. Τον ενιαίο κανόνα εφαρμογής υπολογισμού επιβαρύνσεων των ΔΕΤΕ 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σε κάθε περίπτωση καθεστώτος ή 

διαδικασίας, με αποτέλεσμα την μη διαφυγή εσόδων του Δημοσίου και την 

ενιαία επιβάρυνση των Οικονομικών φορέων, σε συνδυασμό με την ενιαία 

εφαρμογή του άρθρου 5 του Τελωνειακού Κώδικα για εργασίες που 

πραγματοποιούνται εκτός ωραρίου λειτουργίας των τελωνειακών μονάδων.  Η 

μη τήρηση των προαναφερομένων παράγει αρνητικά αποτελέσματα και 

δημιουργεί ερωτηματικά.   



8. Την υποχρέωση του Α΄ Τελωνείου Θεσ/νίκης να αποσαφηνίσει και να μη 

συνδέει την διεκπεραίωση Τελωνειακών διαδικασιών, διατυπώσεων και 

ελέγχων με την επιτήρηση των χώρων από το αρμόδιο Τελωνείο Ελέγχου. 

9. Την ανάγκη για αξιολόγηση με βάση την προτεραιότητα των εργασιών, των 

ελέγχων και διαδικασιών από τις Τελωνειακές μονάδες, λαμβάνοντας υπόψη τη 

στρατηγική – πολιτική της υπηρεσίας στα πλαίσια εφαρμογής Κοινοτικών 

και Εθνικών διατάξεων αξιολογώντας πάντα τόσο το κύκλο εργασιών της 

μονάδας, όσο  και των παραπλήσιων μονάδων. Επί παραδείγματι κρίνεται ως 

ανεπίτρεπτο να είναι υποστελεχωμένη μία μονάδα αυξημένων απαιτήσεων, 

όπως η ΕΛ.Υ.Τ. και στην παραπλήσια μονάδα υπάλληλοι αυξημένων 

προσόντων να ασκούν φυλακτικά καθήκοντα. 

10. Τον επανακαθορισμό των εργασιών οι οποίες δεν εμπίπτουν στην 

αρμοδιότητα της Τελωνειακής Υπηρεσίας, αλλά έχουν σαν στόχο τη 

διασφάλιση λοιπών συμφερόντων. 

Στην αναμενόμενη πρόταση της υπηρεσιακής ηγεσίας προς τον Διοικητή της 

Α.Α.Δ.Ε. για τη λειτουργία της Πύλης 16 αλλά και του Α΄ Τελωνείου Θεσ/νίκης, 

κρίνουμε ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη το σύνολο των προαναφερομένων παραγόντων. 

Τέλος, εκφράζουμε την λύπη μας γιατί με ευθύνη της Διοίκησης ΑΑΔΕ και 

της υπηρεσιακής ηγεσίας, η απεργία συνεχίζεται και σημαντικές ελεγκτικές 

εργασίες του προαναφερομένου Τελωνείου, όπως η λειτουργία του μηχανήματος            

x-ray, δεν εκτελούνται, προς χάριν «άλλων παραγόντων». 

Η Ομοσπονδία στηρίζει τη μαζική απεργιακή κινητοποίηση, ο αγώνας είναι 

δίκαιος, προάγει τη διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου, της νομιμότητας 

αλλά και την διασφάλιση των εργαζομένων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 

τους, έχει την υποστήριξη όλου του Κλάδου και τα αρμόδια συνδικαλιστικά όργανα 

σε άμεσο χρονικό διάστημα θα αποφασίσουν, όχι μόνο για τη συνέχισή της, αλλά και 

για άλλες συμπληρωματικές μορφές απεργιακών ή μη κινητοποιήσεων, αν χρειαστεί. 

 

 

 


