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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Η Ομοσπονδία αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει τόσο τους συναδέλφους οι οποίοι 

συμμετείχαν μαζικά στην προκηρυχθείσα αποχή από κάθε εργασία τελωνισμού οχημάτων ως και 

καθορισμού φορολογητέας αξίας αυτών, όσο και τους αντιπροσώπους – εκτελωνιστές αλλά και 

παραλήπτες των οχημάτων οι οποίοι ενεργά στήριζαν την αποχή, μας συμπαραστάθηκαν, 

αναγνωρίζοντας το δίκαιο του αιτήματος αλλά και την πληθώρα των προβλημάτων που προκαλεί η 

υφιστάμενη διαδικασία. 

Η Ομοσπονδία μετά από προσπάθεια (2) δύο και πλέον ετών καταλήγει στο συμπέρασμα ότι 

οι έχοντες την συνολική διαχείριση του συγκεκριμένου αντικειμένου, εμμένουν προκλητικά να 

αποδέχονται την διαδικασία καθορισμού φορολογητέας αξίας των οχημάτων, όταν δεν υπάρχουν τα 

εχέγγυα ή τα δεδομένα στοιχεία από τους τιμοκαταλόγους ή τα πρόσθετα επαληθευτικά αυτών που 

την καθορίζουν.  

Προς επίρρωση των ανωτέρω τόσο η Ομοσπονδία όσο και το σύνολο των υπηρεσιακών 

παραγόντων απαιτεί την άμεση αποσύνδεση της αξίας των οχημάτων (χονδρική η λιανική) από την 

διαδικασία υπολογισμού του τέλους ταξινόμησης, αφού τα στοιχεία προσέγγισης είναι καθαρά 

υποκειμενικά και επιπρόσθετα εξαρτώνται από την εκάστοτε εμπορική πολιτική της εταιρείας. 

Η Ομοσπονδία αλλά και το σύνολο των εμπλεκομένων θεωρούν ότι ο όρος «προσδιορισμός 

της φορολογητέας αξίας» επιβάλλεται να αντικατασταθεί με τον όρο «προσέγγιση της 

φορολογητέας αξίας». 

Στην περίπτωση που το θέμα δεν αντιμετωπισθεί άμεσα, η Ομοσπονδία θα οδηγηθεί να 

προτείνει αποχή – απεργία διαρκείας στην διαδικασία τελωνισμού των οχημάτων, στο πλαίσιο τόσο 

της προστασίας των συναδέλφων, αλλά και των παραληπτών των οχημάτων, όσο και της 

διασφάλισης των Δημοσίων Εσόδων.  

Επίσης καλούμε τα σύνολο των συναδέλφων να στηρίξουν την πενθήμερη στάση εργασίας 

από 8-12/4/2019 για τις ώρες 15:30 – 20:00 στο πλαίσιο επίλυσης της ανταποδοτικότητας των 

ΔΕΤΕ.  

Τέλος η Ομοσπονδία καλεί την πολιτική ηγεσία, τον Διοικητή της ΑΑΔΕ και την 

υπηρεσιακή ηγεσία να δώσουν λύση στα καθημερινά θέματα του κλάδου. Η ευθύνη αποκλειστικά 

τους ανήκει. 

Ο αγώνας με την συμμετοχή όλων συνεχίζεται. 

 

 


