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ΠΡΟΣ:
1. Γενική Δ/νση Οικ. Υπηρεσιών
Υπόψη Προϊσταμένου της Γ.Δ.Ο.Υ.
κου Ιωάννη Καββαδά
2. Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης
Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών
Υπόψη Προϊσταμένου, κου Δ. Αυγερινού
3. Α΄ Τελωνείο Θεσ/νίκης
ΚΟΙΝ.:
1. Υπουργό Οικονομικών
κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο
2. Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων
κ. Γεώργιο Πιτσιλή
3. Προϊσταμένη Γ.Δ.
Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.
κα Ειρήνη Γιαλούρη
4. Προϊστάμενο Γεν. Δ/νσης
Ηλεκτρονικής Διακυβάρνησης &
Ανθρωπίνου Δυναμικού
κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο
5. Τελωνειακή Περιφέρεια Θεσ/νίκης
6. Δ/νση Δασμολογικών Θεμάτων,
Τελωνειακών Οικονομικών
Καθεστώτων & Απαλλαγών
7. Δ/νση Τελωνειακών Διαδικασιών
8.Δ/νση Διαχείρισης
Ανθρωπίνου Δυναμικού
Υπόψη κου κ. Αθαν. Μάρρα
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ΘΕΜΑ: Κατάργηση της νυχτερινής βάρδιας στο Α΄ Τελωνείο
Θεσσαλονίκης & επιστροφή των παρακρατηθέντων χρημάτων.
Σε συνέχεια προηγούμενης προφορικής επικοινωνίας αναφορικά
με τις περικοπές στη μισθοδοσία των απεργών συναδέλφων που
εντέλλονται να εκτελέσουν βάρδια από τις 22.00 έως τις 06.00 στην
Πύλη 16 του Α΄ Τελωνείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το πρόγραμμα
υπηρεσίας που συντάσσει η Προϊσταμένη του Τελωνείου κατά λόγω
αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:
Οι υπάλληλοι του Α΄ Τελωνείου Θεσσαλονίκης τελούν σε
απεργιακή κινητοποίηση από 16-9-2017, κατ εφαρμογή της από
1/8/2017 ομόφωνης απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής,της
ΟΤΥΕ, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της από 6/7/2017
απόφασης του Γενικού Συμβουλίου.
Με την ανωτέρω απόφαση, που επιδόθηκε ως ο νόμος ορίζει
προκηρύχθηκε απεργία διαρκείας, με αίτημα, μεταξύ άλλων, την
κατάργηση της Γ΄ βάρδιας στην Πύλη 16, όπως ορίσθηκε από την
Προϊσταμένη του Α΄ Τελωνείου Θεσσαλονίκης.
Παρότι αναλύθηκε εκτενώς με επανειλημμένα έγγραφα της
ΟΤΥΕ ότι το ωραρίο λειτουργίας των υπηρεσιών καθορίζεται με
υπουργικές αποφάσεις και όχι με πράξεις των οργάνων διοίκησης των
τελωνειακών μονάδων, διατηρήθηκε η Γ΄ βάρδια στην Πύλη 16 του
Α΄ Τελωνείου Θεσσαλονίκης μέχρι και σήμερα.
Συνέπεια αυτού ήταν και η συνέχιση της απεργίας.
Λόγω της απεργιακής αυτής κινητοποίησης στο ωράριο της
Γ΄ βάρδιας, ακολούθησε ανάλογη περικοπή των αποδοχών των εν λόγω
τελωνειακών υπαλλήλων, σύμφωνα με τα αποστελλόμενα στοιχεία του
αρμόδιου τελωνείου προς την υπηρεσία (ΓΔΟΥ).
Ενόψει των σοβαρών συνεπειών στην εν γένει υπηρεσιακή
κατάσταση των συναδέλφων μας (διευρυμένο ωράριο εργασίας,
περικοπές αποδοχών λόγω απεργίας), απευθυνθήκαμε στον Επίκουρο
Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, Ιάκωβο Μαθιουδάκη, ειδικευμένο σε ζητήματα
υπαλληλικού δικαίου, ώστε να λάβουμε μία ασφαλή απάντηση σχετικά
με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τη νομιμότητα ή μη των ανωτέρω
αποφάσεων αναφορικά με το ορισθέν ωράριο στην Πύλη 16. Επί των
ζητημάτων αυτών λάβαμε την από 4-6-2018 σχετική Γνωμοδότησή του,
η οποία κατέληξε στα ακόλουθα συμπεράσματα:
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1. Το νόμιμο ωράριο υπηρεσίας των τελωνειακών υπαλλήλων του
Α΄ Τελωνείου Θεσσαλονίκης, συμπεριλαμβανομένων των
εκτελούντων υπηρεσία στην Πύλη 16, στην οποία εκτελούνται
τελωνειακές διαδικασίες, έχει καθορισθεί με την απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών ΔΤΔ Α 1060878/7-4-2016 ΕΞ 2016 (Β
1223/27-4-2016) από τις 7.30 έως τις 19.00, κατά τις εργάσιμες
ημέρες. Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης του Α΄ Τελωνείου
Θεσσαλονίκης δεν προκύπτει, περαιτέρω, ότι διαθέτει
αρμοδιότητα καθορισμού ή τροποποίησης του νομίμου ωραρίου
των υπαλλήλων του εν λόγω Τελωνείου, αλλά περιορίζεται σε
«πρόγραμμα υπηρεσιών» βάσει μηνιαίων αποφάσεων κατανομής
του προσωπικού. Η τελευταία οφείλει, συνεπώς, να ακολουθεί το
πλαίσιο του νομίμου ωραρίου και να μην το παραβιάζει.
Ως εκ τούτου, οι εν λόγω μηνιαίες αποφάσεις κατανομής
προσωπικού, στο μέτρο που καθορίζουν νυκτερινή Γ΄ βάρδια για
τους υπαλλήλους του Α΄ Τελωνείου Θεσσαλονίκης, δεν έχουν
νόμιμο έρεισμα. Θα ήταν δυνατό, βέβαια, να καθορισθούν
υπηρεσίες πέραν του νομίμως καθορισμένου ωραρίου (7.30 έως
τις 19.00, κατά τις εργάσιμες και μόνο ημέρες) για τους εν λόγω
υπαλλήλους, είτε δυνάμει του αρ. 5 παρ. 1 εδ. γ΄ του Εθνικού
Τελωνειακού Κώδικα, εφόσον έχει υποβληθεί αίτηση από
ενδιαφερόμενο με παράλληλη κάλυψη των εξόδων, είτε δυνάμει
του αρ. 29 παρ. 2 ΥΚ για έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες.
Ουδεμία, όμως, από αυτές τις ανωτέρω συνθήκες δεν συντρέχει εν
προκειμένω, καθόσον οι εν λόγω υπηρεσιακές ανάγκες διαθέτουν
είτε ατομικό, είτε περιορισμένο χρονικά χαρακτήρα, ενώ, εν
προκειμένω, το σχετικό πρόγραμμα εκδίδεται, μετά την ως άνω
υπουργική απόφαση του 2016, χωρίς τη συνδρομή έκτακτων
αναγκών.
2. Στο μέτρο που η αποχή από την άσκηση των καθηκόντων των
υπαλλήλων του Α΄ Τελωνείου Θεσσαλονίκης λαμβάνει χώρα
κατά την Γ΄ βάρδια, ήτοι εκτός του νομίμου ωραρίου τους, ούτε
περικοπή των αποδοχών είναι για τον λόγο αυτό δυνατή βάσει του
αρ. 43 ΥΚ, δεδομένου ότι δεν πρόκειται για (αδικαιολόγητη)
αποχή από την εργασία, ούτε χωρεί, για τον ίδιο λόγο, περικοπή
αποδοχών λόγω απεργίας, βάσει του αρ. 30 παρ. 7 του Ν.
1264/1982.
ΕΠΕΙΔΗ, ενόψει των ανωτέρω, η καθορισθείσα από την
Προϊσταμένη του Α΄ Τελωνείου Γ΄ βάρδια των τελωνειακών υπαλλήλων
στην Πύλη 16 δεν έχει νόμιμο έρεισμα, καθόσον καθορίζει ωράριο
εργασίας πέραν του προβλεπόμενου από το νόμο πλαισίου.
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ΕΠΕΙΔΗ, περαιτέρω, η κηρυχθείσα από οκταμήνου και πλέον
«απεργία» των υπαλλήλων του Α΄ Τελωνείου στη Γ΄ βάρδια λαμβάνει
χώρα εκτός νομίμου ωραρίου τους, θα πρέπει να μην ακολουθεί
παρακράτηση των σχετικών αποδοχών των υπαλλήλων.
ΕΠΕΙΔΗ οι αρμόδιοι παράγοντες δεν έχουν λάβει, μέχρι και
σήμερα, υπόψη τα επαναλαμβανόμενα διαβήματα της Ομοσπονδίας,
που σκοπό είχαν την ορθή ενημέρωσή τους σχετικά με το κρίσιμο αυτό
ζήτημα.
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
ΖΗΤΟΥΜΕ
1. Να παύσει η Προϊσταμένη του Α΄ Τελωνείου Θεσσαλονίκης τη
συνεχή έκδοση προγραμμάτων εκτέλεσης εργασιών νυχτερινής
βάρδιας και την αποστολή προς την Γενική Διεύθυνση
Οικονομικών Υπηρεσιών εγγράφων - πράξεων περικοπής των
αποδοχών των υπαλλήλων λόγω της ανωτέρω απεργίας και να
ανακαλέσει όλα τα σχετικά έγγραφα που έχει αποστείλει από την
έναρξη της απεργίας.
2.

Να παύσει η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών να
προβαίνει, βασιζόμενη στα προαναφερόμενα έγγραφα-πράξεις,
στην περικοπή των αποδοχών των εν λόγω τελωνειακών
υπαλλήλων και να επιστρέψει όσα χρήματα έχει ήδη περικόψει,
ως μη νομίμως παρακρατηθέντα.

Κατόπιν των ανωτέρω αναμένουμε τις ενέργειες σας κατά λόγω
αρμοδιότητας και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον
πληροφορία.
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