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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Το Γ.Σ. της Ομοσπονδίας στη συνεδρίαση της 23/2/18 μεταξύ των 

άλλων θεμάτων, αποφάσισε τη συνέχιση και εντατικοποίηση των 

ενεργειών και κινητοποιήσεων για τα βασικά θέματα του Κλάδου: 

 Εξομοίωση αποδοχών των νεοδιορισθέντων συναδέλφων 

 Λήψη πρωτοβουλιών στο πλαίσιο Ανταποδοτικότητα των Δ.Ε.Τ.Ε 

 Κατάργηση του άρθρου 159 του Ε.Τ.Κ. 

 Άμεση επαναφορά των συναδέλφων που αθωώθηκαν στις υπηρεσίες 

 Υπαγωγή της Τελωνειακής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Οικονομικών 

 Απεργιακές κινητοποιήσεις Α΄ Τελωνείου Θεσσαλονίκης (Πύλη 16) 

 Μισθολόγιο-Βαθμολόγιο-ΠΘΕ 

 Απεργιακές κινητοποιήσεις 

Στο ανωτέρω πλαίσιο εντάσσεται και η συγκέντρωση 

διαμαρτυρίας, κατόπιν πρόσκλησης της Ε.Ε., έξω από το Υπουργείο 

Οικονομικών, την Πέμπτη 22/02/18, με αιτήματα την εξομοίωση των 

αποδοχών, την κατάργηση του 159 και τα ΔΕΤΕ. Η κινητοποίηση είχε  

ικανοποιητική συμμετοχή. Στη συνάντηση που ακολούθησε με τον Δ/ντή 

του Υπουργού δεν προέκυψε κάτι νεότερο, παρά δέσμευση για συνάντηση 

με τον Υπουργό προς διευθέτηση των θεμάτων που παραμένουν σε 

εκκρεμότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Το Γενικό Συμβούλιο ειδικότερα, ομόφωνα αποφάσισε: 

ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ 

Να εντείνει τις προσπάθειες αναφορικά με την εξομοίωση των 

αποδοχών των νέων συναδέλφων, απαιτώντας  την επίλυση με 

νομοθετική ρύθμιση. Για το σκοπό αυτό, σε συνεργασία με τις άλλες 

Ομοσπονδίες του ΥΠ.ΟΙΚ. και της Α.Α.Δ.Ε. αποφασίστηκε συγκέντρωση 

διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Οικονομικών (Νίκης 5-7 Αθήνα) την Τρίτη 

06/03/18 και ώρα 16.00. Το Γ.Σ. στηρίζει την κινητοποίηση αυτή, η οποία 

θεωρείται καθοριστική για την επίλυση του θέματος και καλεί το 

σύνολο των συναδέλφων να δώσει δυναμικά το παρόν. Στηρίζουμε τις 

μετακινήσεις των συναδέλφων στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων 

και κινητοποιήσεων της ΕΦΑΠΑΞ εισφοράς. 
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ΔΕΤΕ 

Να προχωρήσει σε 10ήμερες προειδοποιητικές στάσεις εργασίας 

από 15.30 – 20.00 για όλα τα Τελωνεία τα οποία δεν έχουν 
θεσμοθετημένο ωράριο λειτουργίας απογευματινών ωρών. Παρά την 

από το 2016 δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών 

για οριστική και σύμφωνη με τα οριζόμενα στα άρθρα 52 (Καν 952/13) 

και 30 ΣΛΕΕ επίλυση του ζητήματος των ΔΕΤΕ, που είχε ως αποτέλεσμα 

την αρχειοθέτηση της υπόθεσης από τις υπηρεσίες της ΕΕ, το θέμα 

παραμένει σε εκκρεμότητα.  

Όσο τα ΔΕΤΕ στερούνται του ανταποδοτικού τους χαρακτήρα 

εξομοιώνονται με φορολογικές επιβαρύνσεις ισοδύναμου αποτελέσματος 

με δασμό, οπότε για τα όργανα της ΕΕ το στοιχείο αυτό σημαίνει μη 

συμμόρφωση προς τους ενωσιακούς κανόνες και στην περίπτωση του 

επανελέγχου, θα προκύψουν επιβαρυντικά στοιχεία για την Ελλάδα και θα 

επιβληθούν οι ανάλογες κυρώσεις. 

Επομένως λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση αλλά και 

το γεγονός ότι νομοθετήθηκαν για άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς 

επιδόματα ανάλογα των ΔΕΤΕ, δεν υπάρχουν περιθώρια αναμονής. 

Ως εκ τούτου αρχίζουμε με την προκήρυξη των προαναφερθεισών 

στάσεων εργασίας και ανάλογα με τις εξελίξεις θα προβούμε σε 

δραστικότερες ενέργειες. 

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 159 ΤΟΥ Ε.Τ.Κ. 

Επαναδιατυπώθηκε η ομόφωνη θέση του Γενικού Συμβουλίου για 

την κατάργηση του άρθρου 159. Το Συμβούλιο ενημερώθηκε για την 

πρόταση του Υπουργού Οικονομικών να τροποποιηθεί το άρθρο 159 του 

ΕΤΚ αναφορικά με το ύψος των αποδοχών του υπαλλήλου σε 

υποχρεωτική αργία ώστε να λαμβάνει, μέχρι έκδοσης αμετάκλητης 

απόφασης των Ποινικών Δικαστηρίων, το ένα δεύτερο (1/2) των αποδοχών 

του.  

Τα μέλη διατύπωσαν την άποψη, η οποία μεταφέρθηκε και στον 

Υπουργό, ότι στην περίπτωση που δεν καταργηθεί η διάταξη, δεν αρκεί η 

τροποποίηση των αποδοχών από  ¼ σε ½, καθώς, όπως φάνηκε και από το 

σκεπτικό της απόφασης του ΔΕΑ, αφού για την παροχή αναστολής, το 

Δικαστήριο έκρινε ότι πιθανολογείται κίνδυνος βιοπορισμού, επειδή το 

ύψος των αποδοχών είναι ιδιαίτερα χαμηλό. Επομένως, δεν βελτιώνεται 

ουσιαστικά η θέση του κατηγορούμενου με το άρθρο 159 συναδέλφου, αν 

αυξηθεί μόνο το ύψος των αποδοχών και για το λόγο αυτό δεν έγινε 

αποδεκτή η πρόταση που διατυπώθηκε από πλευράς Υπουργού. 

Τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου κατέληξαν ότι μετά την 

πανηγυρική αθώωση των 99 συναδέλφων, σήμερα είναι η καλύτερη χρονική 

στιγμή για την κατάργηση του άρθρου και αν κάτι τέτοιο δεν κρίνεται 
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σκόπιμο από την πολιτική ηγεσία, απαιτείται τουλάχιστον μια ριζική 

τροποποίηση που θα διαφυλάξει τους τελωνειακούς υπαλλήλους και την 

τελωνειακή υπηρεσία στο μέλλον από μια ανάλογη διαδικασία. Η 

πραγματικότητα απέδειξε ότι ένα άρθρο ανενεργό για σχεδόν 16 χρόνια 

δημιούργησε ξαφνικά μια ανεπανόρθωτη ζημιά σε πολλές ανθρώπινες ζωές 

και έπληξε το κύρος της υπηρεσίας, οπότε  επιφανειακές λύσεις δεν 

χωρούν. 

ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΠΟΥ ΑΘΩΩΘΗΚΑΝ 

ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Αν και η οριστική αθωωτική απόφαση του Ποινικού Δικαστηρίου 

έχει δημοσιευτεί από το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου του 2017, 

εντούτοις οι συνάδελφοί μας παραμένουν ακόμη εκτός υπηρεσίας.  

Καταδικάστηκε η απουσία και η παντελής απραξία της πολιτικής 

ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ ειδικότερα δε της 

επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & ΕΦΚ σε όλο αυτό το 

διάστημα, ενώ τονίστηκε ότι, αν είχε υποστηριχθεί η πρόταση που 

κατατέθηκε στη Βουλή στη συνεδρίαση στις 21.01.2018, οι συνάδελφοι θα 

είχαν επιστρέψει στις υπηρεσίες τους στο τέλος Ιανουαρίου. 

ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΒΑΡΔΙΑ ΣΤΟ Α΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟ 

ΘΕΣ/ΚΗΣ 

Η Ομοσπονδία και όλος ο Κλάδος στηρίζει την εξάμηνη απεργιακή 

κινητοποίηση στο Α΄ Τελωνείο Θες/κης σε όλες τις μορφές της, και 

λαμβάνει επιπρόσθετες αποφάσεις, οι οποίες θα συμβάλλουν στην 

οριστική επίλυση του θέματος. 

Αποδοκίμασε την υποβόσκουσα αντίληψη καταλογισμού ευθυνών 

στην Ομοσπονδία από οικονομικούς και άλλους φορείς της Θεσσαλονίκης, 

όπως και την πρόθεση δημιουργίας κλίματος τρομοκρατίας και διάσπασης 

Επισημάνθηκε ότι η Ομοσπονδία από την έναρξη των 

κινητοποιήσεων έχει εκφράσει επανειλημμένα τις θέσεις της, όπως και την 

πρόθεσή της για παραγωγικό διάλογο με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. 

Ιδιαίτερα αναφορά έγινε στο  αριθμ. 40/26.1.18 έγγραφο της 

ΟΤΥΕ, που αποτελεί ολόπλευρη αποτύπωση του ζητήματος και των 

νόμιμων λύσεων του. Δυστυχώς έξι μήνες μετά την έναρξη της απεργιακής 

κινητοποίησης με αποκλειστική ευθύνη της επικεφαλής της Γενικής 

Διεύθυνσης Τελωνείων & ΕΦΚ δεν υφίσταται υπηρεσιακή εισήγηση και 

δεν εφαρμόζονται με ευθύνη της διοίκησης του Τελωνείου οι Υπουργικές 

αποφάσεις και οι κοινοτικές διατάξεις όπως έχουν καθοριστεί και ισχύουν 

για το σύνολο των λοιπών τελωνειακών μονάδων. 

Ενημερώθηκε το Γ.Σ. για το εξώδικο που απεστάλη στο Σύλλογο 

Ναυτικών Πρακτόρων Θεσσαλονίκης με το οποίο τον καλεί να σταματήσει 
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να συντάσσει ανακριβή δελτία τύπου διαδίδοντας ψευδή γεγονότα που 

δυσφημούν κατάφωρα τους απεργούς συναδέλφους και την Ομοσπονδία 

κατ επέκταση. 

Από την πολύμηνη κινητοποίηση επιβεβαιώθηκαν πλήρως οι απόψεις 

της Ομοσπονδίας, οι οποίες δυστυχώς δεν ελήφθησαν υπόψη. 

ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Ομόφωνα καταδίκασε τη λειτουργία του θεσμού της ΑΑΔΕ, ένα 

χρόνο μετά τη θέσπισή του τονίζοντας ότι στο διάστημα που πέρασε μόνο 

αρνητικές επιπτώσεις διαπιστώθηκαν. 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. 

Επίσης αποφάσισε να καλέσει την Πολιτική Ηγεσία του 

Υπουργείου Οικονομικών και κατ’ επέκταση την Κυβέρνηση, να 

επαναξιολογήσει τη θέση της σχετικά με την Α.Α.Δ.Ε. η οποία σε κάθε 

περίπτωση, πρέπει να επανέλθει υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του 

ΥΠ.ΟΙΚ. 

Αποφασίστηκε να αναληφθούν δράσεις σε συνεργασία με τις άλλες 

Ομοσπονδίες ώστε να επικοινωνηθούν ( πχ ημερίδα) οι παραπάνω θέσεις.  

Σε κάθε περίπτωση η Τελωνειακή Υπηρεσία λόγω της ειδικής 

βαρύτητάς της πρέπει να υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών. 

 

 

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ-ΠΘΕ 

Με δεδομένη την αναφορά του Διευθυντή του Υπουργού 

Οικονομικών ότι το θέμα της εξομοίωσης των νέων συναδέλφων θα 

επιλυθεί οριστικά μέχρι το Μάιο του 2018 και εκτιμώντας τις 

πληροφορίες από την ΑΑΔΕ σχετικά με τη θέσπιση νέου μισθολογίου και 

βαθμολογίου που θα βρίσκεται σε συνάρτηση και με τα ΠΘΕ το Γενικό 

Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει να ενημερωθεί αρμοδίως για τα νέα 

δεδομένα και να καθορίσει  στη συνέχεια τη στάση του στο πλαίσιο πάντα 

της προστασίας του συμφέροντος των συναδέλφων. 

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΕΙΣ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν.4354/2015, 

από 1.1.18 έπαψε να ισχύει η αναστολή της μισθολογικής εξέλιξης των 

Δ.Υ. η οποία προβλεπόταν για το χρονικό διάστημα 1.1.16 έως 31.12.17, με 

αποτέλεσμα να απολεσθούν μισθολογικές ωριμάνσεις, δηλαδή αύξηση 
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αποδοχών από 40-60 ευρώ, ανάλογα την κατηγορία και τον χρόνο 

υπηρεσίας του υπαλλήλου. 

Οι μισθολογικές ωριμάνσεις από 1.1.18 για όσους έχουν προσωπική 

διαφορά θα προστίθενται στις βασικές αποδοχές και θα αφαιρούνται 

παράλληλα από την προσωπική διαφορά, ώστε το άθροισμα αυτών να 

παραμένει σταθερό όσο υπάρχει προσωπική διαφορά. Σε επίπεδο όμως 

καθαρών αποδοχών η εν λόγω αύξηση ισοδυναμεί με σημαντική μείωση, 

λόγω των εισφορών που επιβάλλονται, καθώς αυξάνονται οι κρατήσεις. 

(Κύρια και Επικουρική σύνταξη, Μ.Τ.Π.Υ., Υγειονομική περίθαλψη κ.λ.π.). 

Εκ του αποτελέσματος, μετά το πάγωμα των μισθολογικών 

ωριμάνσεων, το ξεπάγωμα αυτών οδηγεί σε μείωση των αποδοχών. 

Το Γ.Σ. ομόφωνα καλεί την Κυβέρνηση και την Πολιτική Ηγεσία να 

προβεί στην κατάργηση της εν λόγω νομοθετικής ρύθμισης, η οποία 

συμβάλλει στην περαιτέρω μείωση των ήδη χαμηλών αποδοχών μας. 

ΕΦΑΠΑΞ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 

Από το 2010 η Ομοσπονδία συμμεριζόμενη πλήρως τη ραγδαία 

μείωση των αποδοχών των μελών της δεν έχει προβεί σε αυξήσεις 

εισφορών παρά την σημαντική μείωση των μελών της λόγω 

συνταξιοδοτήσεων.  

Εντούτοις όλα αυτά τα χρόνια τα σοβαρά προβλήματα που 

προέκυψαν είχαν ως αποτέλεσμα να δαπανηθούν χρήματα όπως για 

δικαστικά έξοδα και δαπάνες δικηγόρων (ΔΕΤΕ, επιστροφή εισφορών από 

το ΤΕΑΔΥ, υπόθεση εφοδιασμών, κλπ). 

Ταυτόχρονα οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες όλων μας και η 

ανισότητα στις αμοιβές των νέων συναδέλφων λειτουργούν αποτρεπτικά 

σε κινητοποιήσεις μεγάλης διάρκειας. 

Το Γενικό Συμβούλιο αποφάσισε, σύμφωνα με το άρθρο 19 του 

Καταστατικού της ΟΤΥΕ όπου ορίζεται ότι «έκτακτοι πόροι είναι οι 

επιβαλλόμενες με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου έκτακτες εισφορές των 

μελών», να προχωρήσει σε εφάπαξ έκτακτη εισφορά ποσού δέκα (10)€ 

για το έτος 2018 σε κάθε μέλος που γίνεται κράτηση υπέρ ΟΤΥΕ 

προκειμένου να στηριχθούν στοχευμένες δράσεις και κινητοποιήσεις. 

Η ανωτέρω κράτηση δε θα επιβληθεί σε όσους συναδέλφους 

βρίσκονται σε αργία (υποχρεωτική ή δυνητική). Όσοι για εξαιρετικά 

σοβαρούς οικονομικούς λόγους κρίνουν ότι βρίσκονται σε αδυναμία να 

καταβάλλουν την εισφορά να επικοινωνήσουν με τον ταμία της ΟΤΥΕ, κο 

Ζυγογιάννη μέχρι 12/3.  

Με την ενέργεια αυτή θα δοθεί η ευκαιρία να αναληφθούν 

πρωτοβουλίες που θα στείλουν ηχηρά μηνύματα και να επιμεριστεί το 

οικονομικό κόστος για συμμετέχοντες στη δράση τους συναδέλφους. 
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ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Το Γενικό Συμβούλιο στο πλαίσιο επίλυσης των προαναφερομένων 

θεμάτων αποφάσισε ομόφωνα να προκηρύξει: 

1. Μία 24ωρη απεργία  

2. Μία 48ωρη απεργία 

3. 5νθήμερη λειτουργία του Α΄ Τελωνείου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο 

του προβλεπομένου ωραρίου 7.30 – 19.00 από Δευτέρα – 

Παρασκευή. 

4. 2 συνεχόμενα 5νθήμερα στο ωράριο λειτουργίας αυτού. Για τον 

υπολειπόμενο χρόνο 19.00 – 22.00 μέχρι της έναρξης της νυχτερινής 

απεργιακής κινητοποίησης, προκηρύσσεται στάση εργασίας σε 

αμφότερες τις περιπτώσεις. 

5. 24ωρη απεργία σε όλο το Α΄  Τελωνείο Θεσσαλονίκης. 

6. 48ωρη απεργία σε όλο το Α΄  Τελωνείο Θεσσαλονίκης. 

7. 10ήμερες προειδοποιητικές στάσεις εργασίας από 15.30 – 20.00 

για όλα τα Τελωνεία τα οποία δεν έχουν θεσμοθετημένο ωράριο 

λειτουργίας απογευματινών ωρών 

Ως προς τον χρόνο υλοποίησης των προαναφερομένων απεργιακών 

κινητοποιήσεων, εξουσιοδοτείται η Ε.Ε. 

 

 

 


