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ΘΕΜΑ: Οργανικές θέσεις 

 

Στο Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας κατά τη συνεδρίαση 

της 13
ης

 Ιουλίου 2018, συζητήθηκε, μεταξύ των άλλων θεμάτων της 

ημερήσιας διάταξης και το θέμα των οργανικών θέσεων της 

Τελωνειακής Υπηρεσίας. 

Επισημαίνουμε την αποσπασματική, ανορθολογική και πρόχειρη 

αξιολόγηση των πραγματικών αναγκών των τελωνειακών μονάδων. Την 

έλλειψη συντονισμού, την ετεροχρονισμένη αντίδραση των 

εμπλεκόμενων υπηρεσιών και την άρνηση διαλόγου με την Ομοσπονδία.  

Παρά τις επαναλαμβανόμενες διαμαρτυρίες αλλά και προτάσεις 

τόσο ως προς τον αριθμό όσο και ως προς την κατανομή των οργανικών 

θέσεων, διαπιστώσαμε ότι η κατάσταση, όχι απλά δεν βελτιώνεται, 

αντίθετα οι θέσεις μας δεν καταγράφονται.  

Παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοση αποφάσεων 

κατανομής οργανικών θέσεων, με αποτέλεσμα να ακυρώνεται στην 

πράξη ο όποιος προγραμματισμός κάλυψής τους, λόγω του μεγάλου 
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χρονικού διαστήματος που απαιτείται μέχρι και την τοποθέτηση σε αυτές 

των προσληφθέντων υπαλλήλων. 

Το υπάρχον σύστημα κατανομής οργανικών θέσεων δεν είναι 

ευέλικτο και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της 

Τελωνειακής Υπηρεσίας, παρεμποδίζοντας ουσιαστικά την εύρυθμη 

λειτουργία της. Παραγνωρίζεται εντελώς η ιδιαιτερότητα της 

Τελωνειακής Υπηρεσίας που στοχεύει στην εξυπηρέτηση των διεθνών 

συμβατικών υποχρεώσεων της χώρας, οι οποίες δεν είναι σταθερές, 

αλλά μεταβάλλονται διαρκώς, ακολουθώντας το σφυγμό των 

εμπορικών συναλλαγών (μεταφορά των εμπορικών δραστηριοτήτων, 

αποθηκευτικών εγκαταστάσεων, αεροπορικών συμβάσεων κ.λ.π.). 

Με την αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1106109ΕΗ2018/10.07.2018 (Β 

2946/Β/20.07.2018) αυξάνεται ο συνολικός αριθμός των οργανικών 

θέσεων και διαμορφώνεται σε 2.968, τον υψηλότερο αριθμό μετά το 

2011. 

Καθίσταται λοιπόν επιτακτική ανάγκη η ορθολογική και άμεση 

κατανομή των οργανικών θέσεων σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες 

των τελωνειακών μονάδων, ώστε να μην παρατηρούνται παράδοξα και 

ανορθολογισμοί κατά τη διαδικασία των υπηρεσιακών μεταβολών 

(τοποθετήσεων, μεταθέσεων και μετατάξεων σε ανώτερη ή μη 

κατηγορία).  

Αναφέρουμε δυο παραδείγματα που καταδεικνύουν τις ανωτέρω 

θέσεις μας: 

 Υπάλληλοι που έχουν αποσπαστεί για την κάλυψη 

αποδεδειγμένων επειγουσών αναγκών από τον εφοριακό κλάδο, 

δεν μπορούν να μεταταχθούν στην υπηρεσία που κλήθηκαν να 

υποστηρίξουν λόγω μη ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων, 

δημιουργώντας νέο πρόβλημα στις μονάδες αλλά και στους 

υπαλλήλους. 

 Ένας μεγάλος αριθμός οργανικών θέσεων, προβληματικών ως 

προς τη στελέχωση των Τελωνείων, καλύπτεται μέσω 

μακροχρόνων αποσπάσεων προς άλλες υπηρεσίες και αρχές ή και 

από άδειες μακράς διάρκειας (άνευ αποδοχών), με αποτέλεσμα 

την αδυναμία τοποθέτησης υπαλλήλων είτε από μετάθεση, είτε 

από τοποθέτηση ή μετάταξη και την ουσιαστική ενίσχυση των 

τελωνειακών μονάδων. 

Η κατανομή σε οργανικές θέσεις ανά Τελωνειακή μονάδα είναι 

αδιέξοδη και προβληματική και απαιτεί σε κάθε περίπτωση λόγω των 

πολλών μικρών οργανικών μονάδων προσαύξηση αυτών κατά μία 
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τουλάχιστον θέση ανά κατηγορία (ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ) δηλαδή 

μεσοσταθμική προσαύξηση κατά 10% τουλάχιστον.  

Προτείνουμε, επομένως, οι οργανικές θέσεις να καθορισθούν σε 

επίπεδο Τελωνειακών Περιφερειών, Αποκεντρωμένων και 

Κεντρικών Υπηρεσιών προσαυξημένες κατά 6%. Ειδικότερα οι 

Τελωνειακές Περιφέρειες λόγω της διαρκούς επικοινωνίας με τα 

Τελωνεία έχουν μια σφαιρική εικόνα και μπορούν άμεσα να 

συνδράμουν για την επίλυση προβλημάτων στελέχωσης. 

Τέλος, επιβάλλεται να γίνει επικαιροποίηση των οργανικών 

θέσεων στο σύνολό τους μετά από ουσιαστικό διάλογο με την 

Ομοσπονδία.  

Για τους προαναφερόμενους λόγους παρακαλούμε να γίνει 

αποδεκτή η πρότασή μας. 

 

 

 


