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ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ 21ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

ΤΗΣ Ο.Τ.Υ.Ε. 

 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ 

Για την υποβάθμιση της Δ/νσης Ηλεκτρονικού Τελωνείου (ΔΗΤ). 

 

Α. Η νέα Διοίκηση της ΟΤΥΕ θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να 

μην εφαρμοστεί η κατάργηση της ΔΗΤ και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων της ως 

Υποδ/νση σε άλλη Γενική Δ/νση 

Διότι: 

 Η ΔΗΤ υποβαθμίζεται (μέσω της παύσης λειτουργίας της και μεταφοράς των 

αρμοδιοτήτων της), σε επίπεδο Υποδ/νσης σε μια νέα μικτή (και με φορολογικό 

αντικείμενο) Δ/νση (ΔΙ.ΕΠΙ.ΔΙ), στη Γενική Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

(Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.). 

 Το χρονικό σημείο που πρόκειται να υλοποιηθούν οι οργανωτικές αλλαγές είναι σε 

σημείο που καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εδραίωση και επιτυχή 

λειτουργία του Ηλεκτρονικού Τελωνείου (του ασφαλέστερου και ταχύτερου τρόπου 

επικοινωνίας μεταξύ Τελωνείων και πολιτών/συναλλασσόμενων), στην υλοποίηση 

των έργων του masp και στην διασφάλιση των δημοσίων εσόδων. 

 Η ΔΗΤ θεωρείται ως εξαιρετικά αποτελεσματική Δ/νση, λειτουργεί ως 

συνεκτικός κρίκος που κινητοποιεί, συντονίζει, επισπεύδει, συνεργάζεται με 

πολλούς φορείς εντός ή εκτός της ΑΑΔΕ για την επιτυχία ενός συγκεκριμένου κάθε 

φορά έργου. Υπάρχουν ποιοτικά στοιχεία που δεν περιγράφονται εύκολα με 

ακρίβεια, αλλά προσμετρούνται στην αποτελεσματικότητα. 

Β. Θεωρούμε ότι η απόφαση σχετικά με την υποβάθμιση της ΔΗΤ σε επίπεδο 

Υποδ/νσης, την παύση της λειτουργία της και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων της 

και την ένταξή της στη Γενική Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.), 

αποτελεί μια αρνητική εξέλιξη συνολικά για τον κλάδο μας, δεδομένου ότι η Δ/νση 

αυτή λειτουργεί ως διαμεσολαβητής που συντονίζει και διευκολύνει την 

επικοινωνία και τη στενή συνεργασία μεταξύ Τελωνείων, κεντρικών υπηρεσιών, 

ελεγκτικών υπηρεσιών και συναλλασσόμενων, ενώ ταυτόχρονα «κουμπώνει» την 

τελωνειακή νομοθεσία στα πληροφοριακά συστήματα. Δεδομένου ότι η εφαρμογή 

της απόφασης έχει οριστεί την 15/07/2019, προτείνουμε άμεση ανάληψη 

αγωνιστικών πρωτοβουλιών από την Ομοσπονδία μας, προκειμένου να μην 

προχωρήσει αυτή η απόφαση και να παραμείνει η ΔΗΤ στη Γεν. Δ/νση Τελωνείων 

και Ε.Φ.Κ. 
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ΨΗΦΙΣΜΑ 

Αξιολόγηση 

 

Απεργία – αποχή από την αντιδραστική αξιολόγηση στην ΑΑΔΕ 

όπως ορίζεται στην αρ. πρωτ. ΔΔΑΔ Ε1197816 ΕΞ 2018 (ΦΕΚ Β 

625/31.12.2018) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ. Αξιολόγηση και 

περιγράμματα θέσης συνιστούν ουσιαστικά ατομική στοχοθεσία, 

ατομικά συμβόλαια εργασίας, ατομικό μισθό που αφενός κανιβαλίζουν 

τους συναδέλφους και αφετέρου θέτουν πια και σε επίσημη αμφισβήτηση 

τον δημόσιο χαρακτήρα της ιδιότητάς μας. Προτείνουμε το συνέδριο να 

αποφασίσει για αποχή-απεργία από αυτή την αντιδραστική αξιολόγηση 

καθώς επίσης να εξουσιοδοτήσει το νέο Γ. Σ. της Ομοσπονδίας και την 

Εκτελεστική Επιτροπή να προχωρήσουν σε όλες τις απαιτούμενες 

διαδικασίες για τη νόμιμη οδό κοινοποίησης της απεργίας στους 

αρμόδιους φορείς, όπως άλλωστε έχουν αποφασίσει και οι άλλες 

Ομοσπονδίες, σύλλογοι της ΑΑΔΕ: ΠΟΕ-ΔΟΥ, Οικονομικοί 

Επιθεωρητές. 
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ΨΗΦΙΣΜΑ 

Για την υποβάθμιση των Τελωνείων Δράμας, Ξάνθης και Κομοτηνής 

από Α΄ Τάξης σε Β΄ Τάξης εξαρτημένα Τελωνεία από την 01/09/2016 

σύμφωνα με την αρ. Δ. ΟΡΓ.Α. 1014322 ΕΞ 2016/29-01-2016 

απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. 

 

Η νέα Διοίκηση της ΟΤΥΕ θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες ώστε να αναβαθμιστούν τα Τελωνεία Δράμας, Ξάνθης, 

Κομοτηνής και Ορεστιάδας από Β΄ Τάξης εξαρτημένα Τελωνεία σε 

Α΄ Τάξης Τελωνεία. 

Διότι: 

 Είναι επιφορτισμένα με καθήκοντα Τελωνείου Α΄ Τάξης. 

 Ο όγκος των τελωνειακών εργασιών που διεκπεραιώνονται εντός 

και εκτός τελωνειακού καταστήματος παρουσιάζει σημαντική 

αύξηση από έτος σε έτος. 

 Καλούνται να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες απαιτήσεις της 

αιτήσιας στοχοθεσίας α) ελέγχων δίωξης (ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΟΧΙ 

ΚΟΕ) και β) δικαστικού χωρίς όμως να διαθέτουν Τμήματα 

Δικαστικού και εκ των υστέρων Ελέγχων και Δίωξης. 

 Ο συντονισμός και η έγκριση του συνόλου των εργασιών στα 

Τελωνεία καθώς και η διαχείριση του προσωπικού αποτελεί 

αρμοδιότητα και ευθύνη ενός προσώπου του μοναδικού 

Προϊσταμένου και Τμηματάρχη. 

Για τους παραπάνω λόγους, οι οποίοι ενδεικτικά αναφέρονται, η 

πραγματοποιηθείσα υποβάθμιση είναι προβληματική καθότι πρωτίστως 

διαταράσσει την εύρυθμη λειτουργία των Τελωνείων και τελικά 

αποβαίνει σε βάρος της ανταγωνιστικότητας και του υγιούς εμπορίου της 

ευρύτερης περιοχής και φυσικά της επίτευξης των τιθέμενων στόχων. 
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ΨΗΦΙΣΜΑ 

Για τις συνθήκες φύλαξης στις αποθήκες της ΔΔΔΥ 

(Μαγουλέζα και αλλού) 

 

Καταγγέλλουμε τη συνεχιζόμενη κατάσταση στις αποθήκες της 

Δ/νσης Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού τόσο στη Μαγουλέζα Αττικής 

αλλά και σε άλλες περιφέρειες (Λάρισα, Πάτρα, Θεσ/νίκη) όπου οι 

συνάδελφοι αναγκάζονται να εκτελούν καθήκοντα νυχτερινής φύλαξης 

με κίνδυνο ακόμα και τη σωματική τους ακεραιότητα. 

Την ανικανότητα και αδιαφορία που επιδεικνύουν οι αρμόδιες 

υπηρεσίες της ΑΑΔΕ τόσο στην έγκαιρη προκήρυξη διαγωνισμού για 

την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού φύλαξης και την προμήθεια όλων 

των αναγκαίων μέσων φύλαξης της δημόσιας περιουσίας. 
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ΨΗΦΙΣΜΑ 

Για εργαζόμενους ΙΔΑΧ στην ΑΑΔΕ 

 

Μετά από επτά (7) χρόνια αδιάλειπτης παροχής των υπηρεσιών και 

ομηρίας 13 εργαζομένων σε ΔΟΥ και Τελωνεία με σύμβαση 

εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) και 

ενώ έχουν δικαιωθεί πρωτόδικα με την αρ. 3081/2013 απόφαση του 

Πρωτοδικείου Αθηνών, οι εργαζόμενοι αυτοί δεν έχουν αποκατασταθεί 

εργασιακά. 

Στηρίζουμε τους συναδέλφους και ζητάμε άμεσα την εργασιακή 

τους δικαίωση μέσω υλοποίησης των δικαστικών αποφάσεων. 
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ΨΗΦΙΣΜΑ 

Βελτίωση και εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων της 

Υπηρεσίας 

 

Ανάγκη αναβάθμισης του εργασιακού περιβάλλοντος των 

υπαλλήλων του κλάδου, που παρέχουν τις υπηρεσίες του υπό αντίξοες 

και σχεδόν τριτοκοσμικές συνθήκες, αλλά και διαμόρφωσης κατάλληλων 

χώρων και εγκαταστάσεων για την υποδοχή και παραμονή του κοινού, 

ειδικά στα συνοριακά τελωνεία. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο συνοριακός σταθμός του 

Τελωνείου Κήπων, όπου οι απαράδεκτες, ακατάλληλες, ανεπαρκείς και 

απαρχαιωμένες δομές του, οι οποίες χρονολογούνται από το 1964, 

καθιστούν αναγκαία και επιτακτική την άμεση δρομολόγηση της 

ανέγερσης νέου συνοριακού σταθμού, που να ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες της επιβατικής και εμπορευματικής κίνησης της χώρας μας και 

της Ε.Ε. με την Τουρκία και τις χώρες της Ν.Δ. Ασίας. Αντίστοιχα 

προβλήματα παρουσιάζονται στο σύνολο των συνοριακών σταθμών 

(ενδεικτικά αναφέρουμε τα Τελωνεία Κω, Σάμου, Χίου κλπ.). 

Ειδικότερα, ανάγκη συντήρησης των υφιστάμενων κτηριακών 

υποδομών, και διαμόρφωσής τους με τρόπο που να εξυπηρετεί τις 

σύγχρονες ανάγκες των υπαλλήλων, αναβάθμισης της ενεργειακής 

απόδοσης των κτηρίων (εκσυγχρονισμός συστημάτων θέρμανσης και 

θερμομόνωσης, αντικατάσταση κουφωμάτων όπου απαιτείται κλπ.), 

αποκατάστασης φθορών, αναδιαρρυθμίσεων. 

Στόχος είναι η βελτίωση της λειτουργικότητας των 

υφιστάμενων χώρων, ώστε να είναι εφικτή η αναβάθμιση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. Παράλληλα η ενεργειακή αναβάθμιση των 

κτηρίων θα επιφέρει μείωση στο κόστος λειτουργίας τους, δίνοντας τη 

δυνατότητα κάλυψης άλλων σημαντικών λειτουργικών αναγκών των 

υπηρεσιών. 
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ΨΗΦΙΣΜΑ 

Τοποθέτηση των νεοεισερχόμενων υπαλλήλων το συντομότερο 

δυνατόν στις Υπηρεσίες, όπου πρόκειται να υπηρετήσουν, μετά το 

πέρας της εκπαίδευσής τους. 

 

Σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ: ΦΟ.Τ.Α. 1075014 ΕΞ2018/15-05-

2018 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, προβλέπεται υποχρεωτική 

εισαγωγική εκπαίδευση τελωνειακών υπαλλήλων που είναι 

θεωρητική και πρακτική και  κατανέμεται σε διαδοχικά στάδια. 

Καταδικάζουμε την επιδερμική αντιμετώπιση της εισαγωγικής 

εκπαίδευσης, γιατί χωρίς επάρκεια σε κτιριακές υποδομές και 

εκπαιδευτικά μέσα, χωρίς μόνιμους εκπαιδευτές και κυρίως, χωρίς να 

έχει εξασφαλισθεί εκ των προτέρων η κάλυψη των δαπανών διαμονής και 

ημερήσιας αποζημίωσης για τους εκπαιδευόμενους, η εισαγωγική 

εκπαίδευση μετατρέπεται σε κενό γράμμα. 

Απαιτούμε ως ύστατη λύση, τουλάχιστον η πρακτική τους 

εκπαίδευση να λάβει χώρα εντός τον Υπηρεσιών που πρόκειται να 

τοποθετηθούν, μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους. 
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ΨΗΦΙΣΜΑ 

Κλιματική αλλαγή 

Το περιβάλλον σήμερα βρίσκεται σε κίνδυνο. 

Χρειαζόμαστε άμεσα δράσεις και κινητοποιήσεις για την ανατροπή 

των σχεδίων των πολυεθνικών βιομηχανιών και των ισχυρών κρατών που 

τις στηρίζουν, ώστε να τους εμποδίσουμε να δώσουν τη χαριστική βολή 

στο περιβάλλον. 

Προκειμένου να μπει ένα τέλος στην κυριαρχία του πλαστικού, 

στα βρώμικα ορυκτά καύσιμα, στην εκπομπή ρύπων, στην ταφή αντί της 

αξιοποίησης των απορριμμάτων, για να οδηγηθούμε σε μορφές καθαρής 

ενέργειας με σεβασμό στο περιβάλλον (φυτικό και ζωικό) και των 

άνθρωπο. Προκειμένου να προσαρμοστούν τα πρότυπα παραγωγής και 

κατανάλωσης, ώστε να μην ξεπερνούν τις δυνατότητες του 

περιβάλλοντος μακροπρόθεσμα. 
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ΨΗΦΙΣΜΑ 

Μηδενική ανοχή στην άνοδο της ακροδεξιάς 

 

Η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη και σε παγκόσμιο επίπεδο 

σοκάρει. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση εισέρχεται σε μία κρίσιμη περίοδο της 

Ιστορίας της, που την ώρα της έξαρσης της 

προσφυγικής/μεταναστευτικής κρίσης, επαναφέρει στο ευρωπαϊκό 

προσκήνιο διαιρέσεις του παρελθόντος. 

Η βαθιά πολιτική και οικονομική κρίση, οι νεοφιλελεύθερες 

πολιτικές λιτότητας, που οδηγούν στην αύξηση της ανεργίας σε πολλές 

χώρες, η παγκοσμιοποίηση και η κρίση ιδεών, που μαστίζει τις κοινωνίες 

και τα κράτη έδωσε τη δυνατότητα στο εξτρεμιστικό ακροδεξιό λόγο να 

εκμεταλλευτεί το πρόβλημα της μετανάστευσης και της έκρηξης του 

προσφυγικού, καλλιεργώντας τα ρατσιστικά, ξενοφοβικά και 

μισαλλόδοξα αισθήματα ενός μέρους της κοινωνίας. 

Πρέπει να δείξουμε μηδενική ανοχή στον ακροδεξιό λόγο και τους 

εκπροσώπους του, που θέλουν να υψώσουν ξανά εθνικά περιφραγμένα 

σύνορα, να επαναφέρουν τον εθνικό απομονωτισμό σε βάρος της 

Ευρώπης, της δημοκρατίας και της αλληλεγγύης. Πρέπει να αγωνιστούμε 

για την ανατροπή των αντιλαϊκών πολιτικών και των πολιτικών λιτότητας 

και να επιδιώξουμε την εδραίωση μακρόπνοων λύσεων βιώσιμης 

ανάπτυξης, την ενίσχυση του κράτους πρόνοιας και του κράτους δικαίου. 


