18

25 Ιανουαρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας στη συνεδρίαση της 20.12.2018 μεταξύ
των άλλων θεμάτων, για τα οποία έχετε αναλυτικά έχετε ενημερωθεί, όπως το
προτεινόμενο σχέδιο αξιολόγησης των εργαζομένων στην ΑΑΔΕ, το οποίο απορρίφθηκε
στο σύνολό του, αποφάσισε για τα παρακάτω θέματα:
1. Ανταποδοτικότητα των ΔΕΤΕ.
Παρά τις μέχρι σήμερα προσπάθειες δεν υφίσταται καμία πρόοδος ως προς την
επίλυσή του. Με κατατεθημένη την αρνητική στάση του Διοικητή και την μεθοδευμένη
αποφυγή της πολιτικής ηγεσίας να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της έναντι της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ομοσπονδίας, το Γενικό Συμβούλιο αποφάσισε να
εντείνει την προσπάθεια επίλυσης του θέματος, πριν επανέλθει στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή με απόρροια τις όποιες δυσμενείς αποφάσεις εις βάρος της χώρας.
Ομόφωνα αποφάσισε να προχωρήσει σε 5θήμερες προειδοποιητικές στάσεις
εργασίας από 15.30 – 20.00 για όλα τα Τελωνεία τα οποία δεν έχουν θεσμοθετημένο
ωράριο λειτουργίας απογευματινών ωρών. Παρά την από το 2016 δέσμευση της
πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών για οριστική και σύμφωνη με τα
οριζόμενα στα άρθρα 52 (Καν 952/13) και 30 ΣΛΕΕ επίλυση του ζητήματος των ΔΕΤΕ,
που είχε ως αποτέλεσμα την αρχειοθέτηση της υπόθεσης από τις υπηρεσίες της ΕΕ, το
θέμα παραμένει σε εκκρεμότητα.
Όσο τα ΔΕΤΕ στερούνται του ανταποδοτικού τους χαρακτήρα εξομοιώνονται με
φορολογικές επιβαρύνσεις ισοδύναμου αποτελέσματος με δασμό, οπότε για τα όργανα
της ΕΕ το στοιχείο αυτό σημαίνει μη συμμόρφωση προς τους ενωσιακούς κανόνες και
στην περίπτωση του επανελέγχου, θα προκύψουν επιβαρυντικά στοιχεία για την Ελλάδα
και θα επιβληθούν οι ανάλογες κυρώσεις.
Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση αλλά και το γεγονός
ότι νομοθετήθηκαν για άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς επιδόματα ανάλογα των ΔΕΤΕ,
δεν υπάρχουν περιθώρια αναμονής.
Ως εκ τούτου αρχίζουμε με την προκήρυξη των προαναφερθεισών στάσεων
εργασίας και ανάλογα με τις εξελίξεις θα προβούμε σε δραστικότερες ενέργειες. Η
ημερομηνία θα ορισθεί με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.
2. Ανανέωση Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου.
Προχώρησε στην ανανέωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου με την Ευρωπαϊκή
Πίστη για ένα έτος, αξιολογώντας τις προσφορές που είχαν κατατεθεί. Το συμβόλαιο έχει
βελτιωθεί, καθώς ζητήθηκε από την εταιρία να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που
ανέκυψαν κατά το έτος 2018.

3. Τελωνισμός – Φορολογητέα αξία αυτοκινήτων.
Η Ομοσπονδία κατ’ επανάληψη έχει τοποθετηθεί αναλυτικά τόσο προς την
πολιτική ηγεσία όσο και στον Διοικητή και τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες
της ΑΑΔΕ.
Το Γενικό Συμβούλιο αποφάσισε να προχωρήσει σε 5θήμερη αποχή για το
σύνολο των τελωνειακών εργασιών και διατυπώσεων στη διαδικασία τελωνισμού των
επιβατικών και φορτηγών αυτοκινήτων, στην περίπτωση που δεν δοθεί οριστική λύση.
Η Ε.Ε. αναμένει να υλοποιηθούν οι ληφθείσες αποφάσεις σε επίπεδο Γεν. Δ/ντου
το β 10ήμερο του Μαρτίου του τρέχοντος έτους. Σε διαφορετική περίπτωση το
γ 10ήμερο του Μαρτίου θα υλοποιήσει την σχετική απόφαση του Γενικού Συμβουλίου,
καθώς η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί για τους συναδέλφους των Τελωνείων είναι
επικίνδυνη.
4. Επιλογή τόπου διενέργειας 21ου Συνεδρίου της ΟΤΥΕ.
Αποφασίστηκε ότι το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα 13 & 14 Ιουνίου
2019, στο ξενοδοχείο NOVOTEL, το οποίο κατέθεσε την οικονομικότερη προσφορά. Ως
εκ τούτου παρότι δεν υπάρχει επικαιροποιημένη απόφαση για την ημερομηνία
διεξαγωγής των εκλογών, η πρόταση του προεδρείου θα είναι για τις 15-17 Μαΐου
2019.
5.Αποφάσεις επί λοιπών θεμάτων.
Το Γενικό Συμβούλιο καλεί για μία ακόμη φορά το Διοικητή της ΑΑΔΕ να
προχωρήσει στην τροποποίηση του άρθρου 25 παρ. 1-4, ώστε το σύνολο των
μεταθέσεων και αποσπάσεων εντός ή εκτός νομού, καθώς και η διαδικασία επιλογής
Προϊσταμένων να πραγματοποιούνται μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού
Συμβουλίου.
Επίσης το Γενικό Συμβούλιο αποφάσισε να διεκδικήσει :
 Την κατάργηση του συμψηφισμού της προσωπικής διαφοράς με το
επίδομα παραμεθορίου περιοχής και τα μισθολογικά κλιμάκια, επειδή ο
τρόπος επιβολής των μισθολογικών ωριμάνσεων και του συμψηφισμού του
επιδόματος παραμεθορίου περιοχής οδηγεί σε άδικα και στρεβλά
αποτελέσματα.
 Τη χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο
σύνολο των περιφερειακών μονάδων.

