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Κατόπιν αιτημάτων της Ομοσπονδίας πραγματοποιήθηκε συνάντηση με 

τον Διοικητή της ΑΑΔΕ, τη Δευτέρα 22.07.2019, παρουσία του Γενικού 

Διευθυντή Τελωνείων & ΕΦΚ, κου Μουρτίδη και του Γενικού Διευθυντή 

Οικονομικής Διαχείρισης, κου Καββαδά. Στη συνάντηση παρευρέθησαν και τα 

δεκατρία μέλη που απαρτίζουν την Εκτελεστική Επιτροπή της ΟΤΥΕ. 

Βασικό θέμα ήταν η κατάργηση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού 

Τελωνείου και η ένταξη του αντικειμένου στη νέα Γενική Διεύθυνση 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

Ταυτόχρονα λόγω των εξελίξεων συζητήθηκαν:  

1. Οι κτιριακές υποδομές στην Αττική λόγω του πρόσφατου σεισμού 

2. Η στελέχωση της Τελωνειακής Υπηρεσίας 

3. Η αξιολόγηση 

4. Ο τελωνισμός των αυτοκινήτων 

5. Η νέα ελεγκτική υπηρεσία, η ΕΥΤΕ. 

1. Ως προς το θέμα των κτιριακών υποδομών η Ομοσπονδία έθεσε το 

πρόβλημα της κακής συντήρησης των κτιρίων. Ο Διοικητής 

δεσμεύτηκε να αντιμετωπιστεί το συντομότερο δυνατό όποιο πρόβλημα 

δημιουργήθηκε εξαιτίας του πρόσφατου σεισμού και ζήτησε να γίνει το 

καλύτερο δυνατό, ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος για τους υπαλλήλους. 

2. Αναφορικά με τη στελέχωση της Τελωνειακής Υπηρεσίας η 

Ομοσπονδία διατύπωσε την ομόφωνη απόρριψη κάθε σχεδίου 

ενίσχυσης της υπηρεσίας με προσωπικό μέσω αθρόων μετατάξεων και 

προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου 

18μηνης διάρκειας ή άλλου τύπου προσλήψεων εκτός ΑΣΕΠ. 

Επανειλημμένα η Ομοσπονδία έχει εκφράσει την κάθετη 

αντίρρησή της σε τέτοιες ενέργειες, καθώς δεν συνάδουν με το 

ιδιαίτερο αντικείμενο της τελωνειακής υπηρεσίας, ενώ σε συνδυασμό με 

τις χαμηλές αμοιβές και τον αυξημένο φόρτο εργασίας δεν είναι 

δυνατό να αποτελέσουν ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την 

αντιμετώπιση της υποστελέχωσης. 

Ο Διοικητής αν και υπεραμύνθηκε της επιλογής άμεσης ενίσχυσης 

σε προσωπικό μέσω πρόσληψης ΙΔΟΧ εργαζομένων, εντούτοις 

συμφώνησε ότι ο βέλτιστος τρόπος στελέχωσης είναι με διορισμό 



μονίμου προσωπικού και δεσμεύτηκε να προβούν οι αρμόδιες 

υπηρεσίες στις ενέργειες για την υλοποίηση της πρόταση της ΟΤΥΕ. 

Η Ομοσπονδία υποστήριξε ότι αποτελεί πάγια και 

αδιαπραγμάτευτη θέση της, που επιβεβαιώθηκε και από το 21
ο
 

Συνέδριο, η ενίσχυση των υπηρεσιών σε προσωπικό κατά απόλυτη 

προτεραιότητα μέσω διορισμών, ειδικότερα σήμερα που υπάρχουν 244 

επιλαχόντες που συμμετείχαν στην Προκήρυξη 1Γ/2017 και είναι 

εφικτό να διοριστούν.  

Επισημαίνουμε ότι η διαδικασία των μετατάξεων μέσω του ΕΣΚ 

δεν έχει προσφέρει το προσδοκώμενο αποτέλεσμα.  

Σε περίπτωση που δρομολογηθούν προσλήψεις ΙΔΟΧ 18μηνης 

διάρκειας ή με διαδικασίες εκτός ΑΣΕΠ  ή μαζικές μετατάξεις η 

Ομοσπονδία θα προχωρήσει σε απεργιακές κινητοποιήσεις στο πλαίσιο 

διασφάλισης των εργασιακών σχέσεων και της εύρυθμης λειτουργίας 

της Τελωνειακής Υπηρεσίας. 

3. Ως προς την Αξιολόγηση, όπως πρόκειται να εφαρμοστεί από την 

ΑΑΔΕ η Ομοσπονδία υποστήριξε ότι το 21
ο
 Συνέδριο επιβεβαίωσε την 

ήδη εκφρασθείσα από το Γενικό Συμβούλιο θέση με την οποία 

απορρίφθηκε το προτεινόμενο σχέδιο και ενημέρωσε τον Διοικητή ότι 

θα εξαγγείλει απεργία-αποχή από τη διαδικασία. 

Ο Διοικητής υποστήριξε ότι η Αξιολόγηση της ΑΑΔΕ είναι 

προς το συμφέρον των εργαζομένων. 

4. Τελωνισμός αυτοκινήτων. 

Η Ομοσπονδία ενημέρωσε τον Διοικητή ότι στο 21
ο
 Συνέδριο 

αποφασίστηκε εκ νέου απεργία-αποχή για το σύνολο των τελωνειακών 

εργασιών και διατυπώσεων στη διαδικασία τελωνισμού των επιβατικών 

και φορτηγών αυτοκινήτων. Όμως λόγω της έκδοσης της σχετικής  

απόφασης και της σταδιακής εφαρμογής της Ανάλυσης Κινδύνου, 

όπως είχε προτείνει η Ομοσπονδία, ώστε να ισχύσει ένα διασφαλιστικό 

για τους συναδέλφους κανονιστικό πλαίσιο, έως ότου καταργηθεί το 

νομοθετικό πλαίσιο επιβολής του τέλους ταξινόμησης στη φορολογητέα 

αξία, αποφασίστηκε ομόφωνα να ανασταλεί η ημερομηνία έναρξης των 

απεργιακών κινητοποιήσεων, προκειμένου να εφαρμοστεί η νέα 

Απόφαση και ανάλογα με τις εξελίξεις να καθορίσει τη στάση της.  

Επισημάνθηκε ότι η μοναδική λύση είναι η επιβολή του τέλους 

ταξινόμησης σε δεδομένα όπως τα κυβικά εκατοστά, η ιπποδύναμη, 

οι ρύποι και η παλαιότητα που δεν αμφισβητούνται, αλλά 

διευκολύνουν και επιλύουν οριστικά το θέμα τελωνισμού των 

μεταχειρισμένων/καινούριων αυτοκινήτων. 

Μεταφέρθηκε το επιτακτικό αίτημα για την έκδοση εγκυκλίου 

παροχής οδηγιών για την ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή του νέου 

κανονιστικού πλαίσιο. Ο Γενικός Διευθυντής ανέφερε ότι είναι ζήτημα 



ημερών η έκδοση της ανωτέρω εγκυκλίου και ότι η εφαρμογή της 

Ανάλυσης Κινδύνου ήδη αποδίδει.  

Πέραν των διαδικαστικών θεμάτων παρουσιάστηκε ακόμη μια 

φορά η ανάγκη συνολικής αντιμετώπισης του ζητήματος, καθώς 

εκκρεμούν έρευνες τόσο από τις Εισαγγελικές Αρχές όσο και από τους 

Επιθεωρητές της ΑΑΔΕ και οι συνάδελφοι αισθάνονται ανασφαλείς 

κυρίως λόγω της αδυναμίας καθορισμού της φορολογητέας αξίας των 

αυτοκινήτων με αδιάσειστα στοιχεία και δεδομένα μέσω των 

τιμοκαταλόγων και βεβαιώσεων των αντιπροσωπειών. 

5. Επιτελική Υπηρεσία Τελωνειακών Ελέγχων 

Αναφορικά με τη νέα τελωνειακή υπηρεσία που συστήνεται με 

την Δ.ΟΡΓ.Α 1091257 ΕΞ 2019 / 24-6-2019 η Ε. Ε. αποφάσισε: 

 Να στελεχωθούν τα περιφερειακά τμήματα κατόπιν πρόσκλησης και 

όχι με αυτόματη μεταφορά των υπαλλήλων που υπηρετούν σήμερα 

στις ΚΟΕ που απορροφώνται από τη νέα δομή. 

 Να ενισχυθούν σε Μέσα Ελέγχου και υποδομές 

 Να εξεταστεί η δυνατότητα σύστασης 2 τμημάτων στην 

Θεσσαλονίκη και να ανασταλεί για ένα χρόνο η έναρξη λειτουργίας 

των τμημάτων των Σερρών και της Δράμας 

 Να διατηρηθούν τα κλιμάκια ελέγχου που δραστηριοποιούνται στα 

ελληνοβουλγαρικά σύνορα στα τελωνεία χωρικής αρμοδιότητας τα 

οποία έχουν σπουδαίες επιτυχίες στην καταπολέμηση του 

λαθρεμπορίου, κυρίως προϊόντων ΕΦΚ αλλά και στην πάταξη της 

φοροδιαφυγής 

 Να διατηρηθεί η αρμοδιότητα της δίωξης των Τελωνείων στη 

χωρική αρμοδιότητα των οποίων συστάθηκαν τμήματα προληπτικού 

ελέγχους της ΕΛΥΤ 

 Να επισπευτεί η σύσταση της ΕΛΥΤ Πάτρας λόγω αδυναμίας 

κάλυψης της χωρικής αρμοδιότητας της Δυτικής Ελλάδος από την 

ΕΛΥΤ Αττικής. 

Ο Γενικός Διευθυντής συμφώνησε με την άποψη της ΟΤΥΕ 

για τη διενέργεια πρόσκλησης για τη στελέχωση, απάντησε ότι η 

δίωξη εντάσσεται στη λειτουργία του κάθε Τελωνείου και δεν 

απαγορεύεται η άσκηση διωκτικού έργου στη χωρική του 

αρμοδιότητα του Τελωνείου, ενώ ο Διοικητής απέρριψε την 

αναστολή έναρξη ισχύος της απόφασης για τα Τελωνεία Σερρών και 

Δράμας, αν και αναγνώρισε το παραγόμενο έργο και ζήτησε να 

βρεθεί μια ενδιάμεση λύση. 

  



6. Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Τελωνείου 

Η Εκτελεστική Επιτροπή κατήγγειλε τη συντονισμένη 

προσπάθεια υποβάθμισης της Τελωνειακής Υπηρεσίας, καθώς με την 

κατάργηση της ΔΗΤ αποστερείται από μία Διεύθυνση με μεγάλη 

εμπειρία και τεχνογνωσία στο αντικείμενο της διασύνδεσης της 

νομοθεσίας με το πληροφοριακό σύστημα Τελωνείων και της άμεσης 

και αποτελεσματικής αποτύπωσης στο πληροφοριακό σύστημα των 

νομοθετικών αλλαγών, ειδικότερα σήμερα που βρίσκονται σε πλήρη 

εξέλιξη τα έργα του MASP. 

H οργανωτική αυτή αλλαγή αυξάνει τη γραφειοκρατία και 

δημιουργεί εργασιακή ανασφάλεια στους υπαλλήλους. 

Ο Διοικητής απάντησε ότι η νέα Γενική Διεύθυνση 

ανταποκρίνεται στην ανάγκη κεντρικής διαχείρισης των 

πληροφοριακών συστημάτων και σημείωσε ότι θα είναι αναβαθμισμένη 

η Τελωνειακή Υπηρεσία μέσα από τη νέα δομή. 

Η Ομοσπονδία παρέμεινε στις θέσεις της και ενημέρωσε ότι θα 

ληφθούν αποφάσεις για κινητοποιήσεις, τονίζοντας ότι η ΔΗΤ είχε 

επιδείξει επιτυχημένο έργο και είναι αναπόδραστη ανάγκη να 

διατηρηθεί στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων & ΕΦΚ. 

 

 

 

 

 


