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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

  

Την Παρασκευή 10.08.2018 δημοσιεύτηκε η αριθ. Πρωτ. ΔΤΔ Α 1119859/18 (ΦΕΚ 

Β΄ 3394/10.8.18) απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ, με την οποία ανακαθορίζεται το ωράριο 

λειτουργίας του Α΄ Τελωνείου Θεσσαλονίκης ως προς τις τελωνειακές διατυπώσεις 

εξόδου των εμπορευμάτων από 06.00 έως 22.00 σε καθημερινή βάση, με αντίστοιχη 

λειτουργία της Πύλης 16. 

Η εν λόγω απόφαση, σε συνδυασμό με τις οδηγίες της ΚΥ για την εύρυθμη 

λειτουργία του Τελωνείου, αποτελεί την ολοκλήρωση και τη δικαίωση μιας σειράς 

ενεργειών, όπως: 

 η απεργιακή κινητοποίηση που ξεκίνησε στις 16.09.2017,  

 η συλλογή και επεξεργασία των σχετικών με την εν λόγω κινητοποίηση αριθμητικών 

στοιχείων, 

 τα έγγραφα και τα προφορικά διαβήματα προς την υπηρεσιακή και πολιτική 

ηγεσία, 

 η έκδοση γνωμοδότησης αναφορικά με το νόμιμο ωράριο λειτουργίας, 

 η υποβολή έγγραφου αιτήματος επιστροφής των αναιτιολογήτως παρακρατηθέντων 

χρημάτων και 

 η άσκηση ιεραρχικής προσφυγής. 

H έκδοση της απόφασης σημαίνει κατ’ ουσία τη λήξη της απεργιακής 

κινητοποίησης από 10.08.2018. 

Επί 328 ημέρες η ΟΤΥΕ, με ομόφωνες αποφάσεις των συνδικαλιστικών οργάνων 

της, η Β΄ ΕΤΥ, οι συνάδελφοι του Α΄ Τελωνείου, με την υποστήριξη ολόκληρου του 

τελωνειακού κλάδου μέσω πανελλαδικών απεργιών, διεκδίκησαν μαζικά, ενωτικά, με 

σύνεση, υπομονή, επιμονή και πίστη στο δίκαιο αγώνα, τη βελτίωση των συνθηκών 

εργασίας, την  εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας και των ενιαίων κανόνων στο 

σύνολο των εμπλεκόμενων φορέων. 

Στην προσπάθεια αυτή αντιμετωπίσαμε άδικες και αστήριχτες κατηγορίες που 

απέρρεαν από ποικίλες σκοπιμότητες και ενίοτε καχυποψία και επιθετικότητα. 

Διατηρήσαμε την ψυχραιμία μας, σεβαστήκαμε το θεσμικό μας ρόλο και δεν 

αναζητήσαμε λύσεις μέσω της δικαστικής οδού και παραμείναμε σταθεροί στις 
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διεκδικήσεις μας γνωρίζοντας ότι το μοναδικό συμφέρον που υπηρετούμε είναι το δημόσιο 

και η διασφάλιση της εργασίας των τελωνειακών υπαλλήλων. 

Η εμπειρία μας από την άδικη παραπομπή στο δικαστήριο με το άρθρο 159 του 

Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα των 107 συναδέλφων για την άσκηση των νόμιμων 

καθηκόντων τους, ήταν ένα μεγάλο μάθημα για όλους μας που δε μας επέτρεπε να κάνουμε 

ούτε ένα βήμα πίσω και μας επέβαλε να προστατεύσουμε με κάθε θυσία τους 

συναδέλφους στο Α΄ Τελωνείο Θεσ/νικης, όπως θα πράξουμε και για κάθε άλλο 

συνάδελφο. 

Αντίθετα, η διοίκηση του Α΄ Τελωνείου Θεσσαλονίκης, παρά το γεγονός ότι της 

επισημάναμε έγκαιρα την έλλειψη ωραρίου 24ωρης λειτουργίας του Τελωνείου, επέδειξε 

εμμονή στην παράνομη εφαρμογή του, ερμηνεύοντας κατά το δοκούν υπηρεσιακές 

αποφάσεις, προβάλλοντας  εμπόδια  στην απεργιακή κινητοποίηση. 

Καλούμε 

1. τη διοίκηση του Α΄ Τελωνείου Θεσσαλονίκης να εφαρμόσει απαρέγκλιτα την 

ανωτέρω απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, να διευθετήσει τις υφιστάμενες 

εκκρεμότητες και κυρίως στην  επιστροφή των παρακρατηθέντων χρημάτων, να 

πράξει το αυτονόητο συμβάλλοντας στην ουσιαστική και εύρυθμη λειτουργία του 

Τελωνείου. 

2. τη Γενική Δ/νση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. να επιταχύνει τις ενέργειες αναθεώρησης 

των όσων ισχυουσών αναχρονιστικών διατάξεων, ώστε να τελούν αυτές σε 

αντιστοιχία με το ενωσιακό δίκαιο (έχουμε ήδη υποβάλει ολοκληρωμένες προτάσεις). 

Τέλος, οφείλουμε να ευχαριστήσουμε όσους συνέβαλαν στη λύση του εν λόγω 

ζητήματος και να τονίσουμε ότι ο τελωνειακός κλάδος με πίστη, ενωμένος, δυνατός και 

περισσότερο αγωνιστικός,  μετά την εμπειρία της απεργίας των 328 ημερών στο                  

Α΄ Τελωνείο Θεσ/νικης  και τον αγώνα για την αθώωση των 107 συναδέλφων, θα 

προχωρήσει στην επίλυση όλων των θεμάτων που τελούν σε εκκρεμότητα, θέτοντας σε 

προτεραιότητα την μισθολογική εξομοίωση των νέων συναδέλφων, την κατάργηση του 

αρθ. 159 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και τη θέσπιση νομοθετικής ρύθμισης για 

την ανταποδοτικότητα των Δ.Ε.Τ.Ε. 

 

 

 

 

 


