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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
 

           Η Ομοσπονδία καταγγέλλει τον Υπουργό και την  Υφυπουργό 

Οικονομικών οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν έχουν υλοποιήσει τις 

δεσμεύσεις τους για εξομοίωση και διασφάλιση των αμοιβών των 

εργαζομένων στο ΥΠΟΙΚ και στην ΑΑΔΕ και τεχνηέντως αποφεύγουν 

να προβούν σε μια ουσιαστική συζήτηση με τους εκπροσώπους των 

εργαζομένων. 

Η Ομοσπονδία ευχαριστεί όλους τους συναδέλφους, που 

εμπιστεύτηκαν τις επιλογές της ΟΤΥΕ δίνοντας το δυναμικό παρόν στις 

απεργιακές κινητοποιήσεις όπως και όσους συμμετείχαν στην 

συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Οικονομικών και στην 

πορεία προς το Σύνταγμα στη συνέχεια.  

Συνάδελφοι, η απεργία είναι το πιο ισχυρό όπλο για τη 

διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας και ως τέτοιο η απήχησή της είναι 

σπουδαία τόσο για την υπηρεσιακή και πολιτική ηγεσία, όσο και για 

εκείνους που εμπλέκονται στον κύκλο εργασιών της τελωνειακής 

υπηρεσίας.  

Το ίδιο επηρεάζει και εμάς τους ίδιους τους εργαζόμενους, 

ειδικότερα σήμερα που οι οικονομικές συνθήκες είναι πολύ δύσκολες. 

Η σπουδαιότητα της απεργίας δεν κρίνεται από την πολυήμερη 

διάρκειά της, καθώς αναγνωρίζουμε λόγω των οικονομικών 

προβλημάτων την αδυναμία στήριξης πολυήμερων απεργιών.  

Η επιτυχία του αγώνα βασίζεται στα αιτήματα, τη μαζικότητα 

και τη συντονισμένη συμπόρευση. Άλλωστε μέσα στα τελευταία δυο 

χρόνια έχουν γίνει τέσσερις απεργίες με τις ίδιες διεκδικήσεις που 

καταδεικνύουν την προσήλωση στο στόχο της επίλυσης των 

προβλημάτων.  

Δεν ξεχνάμε ότι τα αιτήματα μας αφορούν όλους καθώς η 

διαμορφούμενη εργασιακή πραγματικότητα στην ΑΑΔΕ είναι κοινή 

για όλους μας. 



Η προσπάθεια γίνεται προκειμένου να διατρανώσουμε 

την αντίθεσή μας: 

 

1. Στη μισθολογική - βαθμολογική σύνδεση με τα περιγράμματα 

θέσης εργασίας  

2. Την ατομική στοχοθεσία  

 

την αδιαπραγμάτευτη διεκδίκηση της: 

 

1. Εξομοίωσης των αποδοχών των νέων συναδέλφων μέσω 

ενιαίας νομοθετικής ρύθμισης και της 

κατοχύρωσης/διασφάλισης  των καταβαλλόμενων αποδοχών 

των υπηρετούντων 

2. Κατάργησης του άρθρου 159 του ν. 2960/01 

3. Υπαγωγής της τελωνειακής υπηρεσίας στο Υπουργείο 

Οικονομικών Διασφάλισης των εργασιακών σχέσεων και 

συνθηκών, στην Α.Α.Δ.Ε.,  

4. Πλήρους εφαρμογής του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα 

5. Οριστικής κατάργησης της νυχτερινής βάρδιας της Πύλης 16 

στο Α΄ Τελωνείο Θεσσαλονίκης και εφαρμογή των ενωσιακών  

διατάξεων 

6. Θέσπισης νομοθετικής ρύθμισης για την ανταποδοτικότητα 

των Δ.Ε.Τ.Ε. 

7. Θέματα που άπτονται με την εύρυθμη και ουσιαστική 

λειτουργία της Τελωνειακής Υπηρεσίας.   

Σε συνέχεια των προηγουμένων μεγάλων απεργιακών 

κινητοποιήσεων η συμμετοχή ήταν μαζική για την πλειοψηφία των 

Τελωνειακών μονάδων, προσεγγίζοντας το ποσοστό του 75% σε 

πανελλαδικό επίπεδο, το οποίο όμως δεν είναι ικανοποιητικό για 

κλαδική απεργία με τη σοβαρότητα των σημερινών θεμάτων.  

 Οι απόντες αυτής της συνολικής προσπάθειας  φαίνεται δεν 

κατανόησαν την σπουδαιότητα των απεργιακών κινητοποιήσεων, όμως 

επειδή οι εξελίξεις τρέχουν, ελπίζουμε η αναχρονιστική και 

ισοπεδωτική στάση να μην υπονομεύσει τον αγώνα της συντριπτικής 

πλειοψηφίας των τελωνειακών υπαλλήλων.  



Τα επικαλούμενα εκ των υστέρων άλλοθι και η εκ του 

ασφαλούς ασκούμενη κριτική δε θα επιτρέψουμε να απαξιώσουν το 

δίκαιο αγώνα μας. 

Αντίθετα θα αποτελέσουν βάση για ακόμη εντονότερη και 

διαρκέστερη υπεύθυνη συλλογική δράση και καλούμαστε όλοι να 

αναλάβουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν. 

Συνεχίζουμε σταθεροί στην ίδια κατεύθυνση. 

Δεν ξεχνάμε ότι όλα τα αιτήματα έχουν την ίδια βαρύτητα και 

μας αφορούν όλους. Η μαζική συμμετοχή όλων και η συντονισμένη 

συμπόρευση του κλάδου είναι αναγκαία όσο ποτέ.   

Κρατάμε την αγωνιστική διάθεση, την αλληλεγγύη και την 

ενότητα και δεν ξεχνάμε ότι οι προσπάθειες κλιμακώνονται και τα 

αποτελέσματα, ακόμη και αν αργήσουν, έρχονται σταδιακά, όταν τα 

αιτήματα είναι δίκαια, επομένως  παραμένουμε όλοι συστρατευμένοι 

στους κοινούς στόχους και συνεχίζουμε δυναμικά. 

 

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 

 

 


