
 

 

 

 

              284                                                                            17 Αυγούστου 2018 

 

 

 

ΠΡΟΣ: 

1. Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής 

    Δημοσίων Εσόδων 

    κ. Γεώργιο Πιτσιλή 

2. Προϊσταμένη Γ.Δ. 

    Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. 

    κα Ειρήνη Γιαλούρη 

3. Δ/νση Διαχείρισης 

    Ανθρωπίνου Δυναμικού 

    Υπόψη κου κ. Αθαν. Μάρρα 

4. Δ/νση Οργάνωσης 

5. Δ/νση Στρατηγικής Τελωνειακών 

    Ελέγχων & Παραβάσεων 

6. Δ/νση Τελωνειακών Διαδικασιών 

7. Ε.Λ.Υ.Τ. Αττικής 

8. Ε.Λ.Υ.Τ. Θεσ/νίκης 

9. Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής 

10. Τελωνειακή Περιφέρεια Θεσ/νίκης 

11. Τελωνειακή Περιφέρεια Πατρών 

ΚΟΙΝ.: 

1. Υπουργό Οικονομικών 

    κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο 

 2. Υφυπουργό Οικονομικών 

                                                         κα Κατερίνα Παπανάτσιου 

 

 



ΘΕΜΑ: Δ/νση Τελωνειακών Ελέγχων Δίωξης της Τελωνειακής 

              Υπηρεσίας. 

 

Σχετικά με τα θέματα αναδιοργάνωσης της Τελωνειακής 

Υπηρεσίας, διαπιστώνουμε καθημερινά ότι από το 2013 δεν υφίσταται 

κανένας ουσιαστικός διάλογος με την Ομοσπονδία ως προς την 

επανεξέταση ή αξιολόγηση των νέων δομών παρά τις δεσμεύσεις από 

πλευράς Διοικητού.  

Ανάλογη διαδικασία ακολουθήθηκε και κατά τη σύσταση των 

γραφείων Κ.Ο.Ε. στο τμήμα εκ των Υστέρων Ελέγχων και Δίωξης 

Λαθρεμπορίου στα Τελωνεία Α  ́ Τάξης επιπέδου Διεύθυνσης και στα 

Τελωνεία Β΄ Τάξης επιπέδου Τμήματος. Αν και το εν λόγω γραφείο 

αποτελεί μέρος του τμήματος δίωξης επιχειρήθηκε  η αναβάθμισή του σε 

αυτοτελές γραφείο ή αυτοδύναμο τμήμα, παραγνωρίζοντας  την 

οργανωτική δομή των Τελωνειακών μονάδων ως και το ρόλο και την 

ευθύνη των Προϊσταμένων Τμήματος και Διεύθυνσης αντίστοιχα.  

Εξ αρχής η Ομοσπονδία κατέθεσε την άποψή της, περί μη 

λειτουργικότητας της εν λόγω δομής (Κ.Ο.Ε.) λόγω της γενικότερης 

ασάφειας ως προς τις αρμοδιότητες, τον συντονισμό και τη δράση τους.  

Η εσπευσμένη σύστασή τους, απόρροια μνημονιακών δεσμεύσεων 

είχε ως αποτέλεσμα την ελλιπή στελέχωσή τους και την πλημμελή 

εκπαίδευσή τους,  

Επομένως, συστάθηκε μια δομή η οποία καλείται με υποτυπώδη 

μέσα ελέγχου να καταπολεμήσει το σύγχρονο οργανωμένο έγκλημα 

αναλαμβάνοντας πολλές φορές πρωτοβουλίες που ευτυχώς μέχρι σήμερα 

δεν είχαν κάποια δυσάρεστη κατάληξη.  

Αντιστοίχως, η νέα προτεινόμενη αποκεντρωμένη υπηρεσία δεν 

κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και είναι καταδικασμένη εκ των 

προτέρων να αποτύχει. Δυστυχώς συνεχίζονται λαθεμένοι 

πειραματισμοί, προκειμένου να καλύψουν το προηγούμενο αποτυχημένο 

εγχείρημα. 

Η Ομοσπονδία διαφωνεί κάθετα στη νέα προτεινόμενη 

αποκεντρωμένη Δ/νση.  Προτείνει ουσιαστικό διάλογο για να αναλύσει 

συνολικά τις θέσεις, τις απόψεις και τις απαιτούμενες παρεμβάσεις στο 

πλαίσιο της εύρυθμης και ουσιαστικής λειτουργίας της υπηρεσίας στο 

τομέα των Ελέγχων (Προληπτικών/Στοχευμένων/εκ’ των Υστέρων 

Λογιστικών και Φυσικών). 

Οι υφιστάμενες δομές ελέγχου των ΕΛΥΤ και των Τελωνείων 

καλύπτουν το σύνολο των Τελωνειακών Διαδικασιών και Ελέγχων που 

άπτονται της Τελωνειακής Υπηρεσίας με συγκεκριμένο και σαφή 



προγραμματισμό χωρίς πολλαπλές επικαλύψεις που δημιουργούν 

προβλήματα στους ελεγχόμενους. 

Σε συνέχεια των προηγουμένων επιβάλλεται το σύνολο των 

ελέγχων, στο βαθμό της διακριτότητάς τους να είναι αντικείμενο των 

Τελωνείων στο πλαίσιο της χωρικής τους αρμοδιότητας και 

πανελλαδικά των ΕΛΥΤ. 

Για τους προαναφερόμενους λόγους η Ομοσπονδία προτείνει:  

1. Κατάργηση όλων των Κ.Ο.Ε. 

2. α) Οι αρμοδιότητες της Κ.Ο.Ε. Β΄ Τελωνείου Πειραιά 

μεταφέρονται στην ΕΛΥΤ Αττικής. 

β) Οι αρμοδιότητες της Κ.Ο.Ε. Α΄ Τελωνείου Θεσσαλονίκης 

μεταφέρονται στην ΕΛΥΤ Θεσσαλονίκης. 

γ) Οι αρμοδιότητες της Κ.Ο.Ε. Τελωνείου Πατρών μεταφέρονται 

στην ΕΛΥΤ Αχαΐας (Σύσταση νέας υπηρεσίας η οποία είναι 

αναγκαία για την κάλυψη των πανελλαδικών ελέγχων των ΕΛΥΤ). 

δ) Οι λοιπές Κ.Ο.Ε. μεταφέρονται στα Τελωνεία χωρικής 

αρμοδιότητας και οι έλεγχοι των κλιμακίων στα 

Ελληνοβουλγαρικά σύνορα υπάγονται στα αντίστοιχα χωρικής 

αρμοδιότητας Τελωνεία. 

ε) Επιβάλλεται η άμεση περιφερειακή ενίσχυση των ΕΛΥΤ στο 

σύνολο των δραστηριοτήτων τους και την ενσωμάτωση σε αυτές 

Τμημάτων τα οποία είναι αναγκαία ώστε να ανταποκριθούν στο 

έργο και στο ρόλο τους με τη σύσταση των παρακάτω τμημάτων:  

 ΕΛΥΤ Αττικής: Τμήμα στο Ηράκλειο Κρήτης. 

 ΕΛΥΤ Θεσσαλονίκης: Τμήμα σε Λάρισα και σε Ξάνθη ή 

Κομοτηνή. 

 ΕΛΥΤ Πάτρας: Τμήμα σε Ηγουμενίτσα. 

3. Αναβαθμίζονται σε Τελωνεία Α΄ Τάξης τα Τελωνεία Δράμας, 

Ξάνθης και Κομοτηνής και υποστηρίζουν τα αρμόδια Κλιμάκια 

Ελέγχου. 

Είχαμε καταθέσει την αντίθεσή μας στους αυτοσχεδιασμούς 

της Τελωνειακής Διοίκησης που με πρόχειρες και 

αποσπασματικές ενέργειες υποβάθμισε τα Τελωνεία της 

Ελληνοβουλγαρικής μεθορίου σε Β΄ Τάξης. Αντιλαμβανόμενη στη 

συνέχεια τη μεγάλη παραβατικότητα από τη Βουλγαρία 

αποφάσισε να δημιουργήσει ΚΟΕ σε κάθε ένα από αυτά. Ευτυχώς 

σήμερα, έστω και καθυστερημένα, διαπιστώνει την 



αναγκαιότητα να λειτουργήσουν ακόμη και αυτοκινούμενα         

X-RAY στους διασυνοριακούς σταθμούς. 

4. Η Δ.Σ.Τ.Ε.Π. καθορίζεται ως αρμόδια αρχή με επιτελικό ρόλο ως 

προς το συντονισμό, προγραμματισμό και δράση των ΕΛΥΤ. 

Κύριε Διοικητά, 

Η προτεινόμενη εκ μέρους μας οργανωτική αναδιάρθρωση 

απαντά στις ανάγκες του σήμερα και του αύριο της Τελωνειακής 

Υπηρεσίας. Οι ΕΛΥΤ έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν άμεσα με 

τη τεχνογνωσία, την εμπειρία και την μεθοδολογία που κατέχουν στο 

σύνολο των Τελωνειακών Ελέγχων σε συνδυασμό με την υφιστάμενη 

οργανωτική τους δομή. Θα είναι δε σε αντιστοιχία με την οργανωτική 

δομή της ΥΕΔΔΕ για καλύτερο συντονισμό και δράση μεταξύ τους.  

Οι επιβαλλόμενες προτάσεις μνημονιακών δεσμεύσεων ή 

επιλογών ξενόφερτων συμβούλων δεν είναι ικανές να συμβάλλουν στο 

προσδοκώμενο επιθυμητό αποτέλεσμα παρά μόνο αρνητικές 

επιπτώσεις θα έχουν. 

 

 

 


