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ΠΡΟΣ: 

1) Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής 
    Δημοσίων Εσόδων 
    κ. Γεώργιο Πιτσιλή 

2) Γεν. Δ/νση Ανθρωπίνου 
    Δυναμικού & Οργάνωσης 
    Υπόψη κ. Νικόλαου Βλάχου 

3) Δ/νση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού 
    Υπόψη κ. Αθανάσιου Μάρρα 

4) Γενική Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού 
    και Οργάνωσης 
    Αυτοτελές Τμήμα Διοίκησης 
    Γραφείο Γ1 – Λειτουργικής και 
    Γραμματειακής Υποστήριξης 

 
 

Με το από 02.09.2019 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης της 
Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, ενημερώθηκαν 
εννέα (9) υπάλληλοι του κλάδου Εφοριακών και δύο (2) υπάλληλοι του κλάδου 
Τελωνειακών να συμμετάσχουν σε 3η ήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο για τη 
χρήση συστημάτων xray. 

Ο έλεγχος αντικειμένων και η χρήση συστημάτων xray σύμφωνα με το 
Περίγραμμα Θέσης Εργασίας στο οποίο έχουν καταταχθεί οι ανωτέρω 
υπάλληλοι δεν εντάσσεται στα καθήκοντά τους, επομένως για να καταστεί 
νόμιμη η εκπαίδευση και ο ενδεχόμενος χειρισμός των μηχανημάτων αυτών 
απαιτείται η κατάταξή τους σε συμπληρωματικό ΠΘΕ, αυτό του Φύλακα, 
καθώς στο ΠΘΕ του Φύλακα περιγράφεται το καθήκον αυτό, το οποίο δεν 
προβλέπεται να ασκούν οι Τελωνειακοί και Εφοριακοί υπάλληλοι της 
κατηγορίας ΔΕ και ΤΕ. 



Όπως προκύπτει από σχετικό έγγραφο της ΓΔΟΥ βρίσκεται σε εκτέλεση 
διαγωνισμός, ώστε να αναδειχθεί ανάδοχος εταιρία που θα αναλάβει την 
παροχή υπηρεσιών χρήση συστημάτων xray και ελέγχου της εισερχομένης 
αλληλογραφίας. 

Εκλείπει επομένως και επί της ουσίας η αναγκαιότητα συμμετοχής στο        
3η ήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο για τη χρήση συστημάτων xray. 

Επιπλέον και επικουρικά ένα 3η ήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο για τη 
χρήση συστημάτων xray δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί επαρκής 
εκπαίδευση, ώστε να ανταποκριθούν υπάλληλοι που έχουν διοικητικά 
καθήκοντα σε αποτελεσματικό έλεγχο και να αναλάβουν την ευθύνη για την 
ασφάλεια της εισερχόμενης αλληλογραφίας, δεδομένου ότι ένα σφάλμα λόγω μη 
επαρκούς γνώσης και εμπειρίας αξιολόγησης των πληροφοριών του 
μηχανήματος ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά πολλούς ανθρώπους. 

Επιπροσθέτως δεν πρέπει να παραγνωριστεί και ο κίνδυνος που 
διατρέχουν οι χειριστές ενός ανάλογου μηχανήματος, όταν στερούνται γνώσης 
και εμπειρίας. 

Σας καλούμε να ανακαλέσετε την εν λόγω απόφαση, η οποία στερείται 
νομικού ερείσματος και σκοπιμότητας, ενώ υπάρχει ο κίνδυνος να επιφέρει τα 
αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. 
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