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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 

ΘΕΜΑ: «Ένταξη της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Τελωνείου στη 

Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» 

Συνάδελφοι, 

Για μια ακόμη φορά ο Τελωνειακός κλάδος βρίσκεται αντιμέτωπος 

με αποφάσεις που αφορούν την διαρθρωτική δομή των μονάδων της 

τελωνειακής υπηρεσίας. Σε συνέχεια, λοιπόν, προηγούμενων αποφάσεων, 

οι οποίες εκ του αποτελέσματος συνέβαλαν στη δυσλειτουργία ή ακόμη 

και στην αμφισβήτηση των Τελωνειακών μονάδων, σήμερα με το σχέδιο 

τροποποίησης του Οργανισμού της ΑΑΔΕ η Γενική Διεύθυνση 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ανθρώπινου Δυναμικού διαιρείται 

σε δυο νέες Γενικές Διευθύνσεις, την Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης και τη Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης και Ανθρώπινου 

Δυναμικού. 

Στη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εντάσσεται 

η Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Τελωνείου, η οποία αποσπάται από την 

Γενική Διεύθυνση Τελωνείων & ΕΦΚ. 

Η αποκοπή της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Τελωνείου από την 

Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και ΕΦΚ, θα αποτελέσει μια ακόμα 

αρνητική πρωτοβουλία, ειδικότερα σήμερα που o Ενωσιακός 

Τελωνειακός Κώδικας απαιτεί την ανάπτυξη ενός πλήρους 

ηλεκτρονικού περιβάλλοντος στα Τελωνεία και προϋποθέτει την 

συνολική αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων. 

Η ΔΗΤ της οποίας ο ρόλος στο στόχο αυτό είναι ιδιαίτερα 

σημαντικός, δεν θα είναι πλέον τελωνειακή διεύθυνση και δεν θα 

μπορεί να υποστηρίξει τις προτεραιότητες της Γενικής Διεύθυνσης 

Τελωνείων και ΕΦΚ.  

Η εν λόγω πρόταση οδηγεί στην υποβάθμιση της Τελωνειακής 

Υπηρεσίας συνολικά, καθώς την αποστερεί από μία Διεύθυνση με 

μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία στο αντικείμενο της διασύνδεσης της 

νομοθεσίας με το πληροφοριακό σύστημα Τελωνείων και της άμεσης και 
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αποτελεσματικής αποτύπωσης στο πληροφοριακό σύστημα των 

νομοθετικών αλλαγών. 

Σε ένα περιβάλλον άκρως ανταγωνιστικό, όπως αυτό που επιθυμεί 

να μετατρέψει η ΑΑΔΕ τα Τελωνεία και τις Δ.Ο.Υ. η τακτική της 

διαίρεσης είναι ευθεία βολή απέναντι στην Τελωνειακή Υπηρεσία 

που έχει ως πυρήνα τη συλλογική δράση. 

Επιπλέον, θα δημιουργηθεί ένα έντονα γραφειοκρατικό 

περιβάλλον, αφού πλέον η επικοινωνία της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού 

Τελωνείου με τις άλλες Τελωνειακές Υπηρεσίες με τις οποίες θα πρέπει 

ούτως ή άλλως να συνεχίσει την καθημερινή συνεργασία, δεν θα γίνεται 

απευθείας, στο πλαίσιο μιας Γενικής Διεύθυνσης, αλλά στο πλαίσιο δύο 

Γενικών Διευθύνσεων.  

Άλλωστε, σταδιακά θα αποξενώσει τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού 

Τελωνείου από το καθαρά τελωνειακό αντικείμενο και θα αποτελέσει 

αντικίνητρο για τους τελωνειακούς υπαλλήλους, με αποτέλεσμα την 

απώλεια της εξωστρέφειάς της και τη συνεχή υποβάθμιση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών της. 

Καταγγέλλουμε  

1. κάθε προσπάθεια εφαρμογής στην τελωνειακή υπηρεσία 

μοντέλων διοίκησης, που παραγνωρίζουν τις ιδιαιτερότητές 

της. 

Η ισοπέδωση των υπηρεσιών στο όνομα της ενιαίας 

αντιμετώπισης είναι αντιδημοκρατική και οδηγεί με 

μαθηματική ακρίβεια σε αποτυχημένες επιλογές, δυσκίνητες 

και δυσλειτουργικές  

2. κάθε απόπειρα διάλυσης δομών με επιτυχή λειτουργία 

προκειμένου να δημιουργηθεί κάτι καινούργιο με αβέβαιο 

μέλλον, μόνο και μόνο για να υποστηριχθεί η δημιουργία και η 

ύπαρξη της νέας Γενικής Διεύθυνσης  

3. τη σύσταση νέων Γενικών Διευθύνσεων και Κεντρικών 

Υπηρεσιών με τόσο εκτεταμένη διάρθρωση, όταν την ίδια 

στιγμή συγχωνεύονται και καταργούνται άκριτα περιφερειακές 

μονάδες, δυσχεραίνοντας τον Έλληνα πολίτη και 

ξεσπιτώνοντας υπαλλήλους.  

4. την προκλητική εμμονή στον υδροκεφαλισμό της ΑΑΔΕ το 

οποίο συμβάλλει στην γραφειοκρατία και την 

αναπολεσματικότητα.   
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Απαιτούμε  

 Να έχουμε την ευκαιρία ουσιαστικού διαλόγου πριν τη λήψη 

αποφάσεων που αφορούν τα τελωνειακά θέματα. Αν και ο 

Διοικητής έχει δεσμευτεί να συμμετέχει η Ομοσπονδία, όταν 

κρίνονται θέματα αναδιοργάνωσης, αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι 

σήμερα. Διαπιστώνουμε ότι υφίσταται δημοκρατικό έλλειμμα.  

 Την παραμονή της Δ/νσης Ηλεκτρονικού Τελωνείου στη 

Γενική Διεύθυνση Τελωνείων & ΕΦΚ στην οποία ανήκει από 

τη δημιουργία ήδη από το 1987 η πρώτη ομάδα που ανέπτυξε 

το  πληροφοριακό σύστημα Τελωνείων 

Κύριε Διοικητά 

Παρατηρούμε μια συντονισμένη προσπάθεια αμφισβήτησης 

της Τελωνειακής Υπηρεσίας μέσω της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων 

σε τρίτους, οι οποίοι αδυνατούν να αντιληφθούν το ρόλο και τη 

λειτουργία της, τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ενωσιακό επίπεδο. Το 

2013 με τη σύσταση της ΓΓΔΕ καταργήθηκε η Διεύθυνση Προσωπικού 

Τελωνείων (Δ3) και τα αρνητικά αποτελέσματα της διασποράς των 

αρμοδιοτήτων της σε μη Τελωνειακές Διευθύνσεις τα βιώνουμε 

καθημερινά, ακόμη. 

Τέλος σας καλούμε να αναθεωρήσετε τυχόν αποφάσεις σας για 

μεταφορά της ΔΗΤ στην νέα Γενική Διεύθυνση. 

 

 

 

 


