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ΠΡΟΣ: 

1) Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής 

    Δημοσίων Εσόδων 

    κ. Γεώργιο Πιτσιλή 

2) Γεν. Δ/νση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. 

    Υπόψη κ. Κων/νου Μουρτίδη 

3) Γεν. Δ/νση Ανθρωπίνου 

    Δυναμικού & Οργάνωσης 

    Υπόψη κ. Νικόλαου Βλάχου 

4) Δ/νση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού 

    Υπόψη κ. Αθανάσιου Μάρρα 

 

 

 

ΘΕΜΑ:  Στελέχωση Κ.Ο.Ε. 

 

 

Την 01.01.2020 ξεκινά η λειτουργία της Ε.Υ.Τ.Ε και των υπηρεσιών που 

υπάγονται σε αυτήν, καθώς και των ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής και Θεσσαλονίκης και 

ορισμένων Τελωνείων, με τη δομή και τις αρμοδιότητες, που καθορίζονται στην 

αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1091257ΕΞ2019/24-06-2019. 

Οι προτάσεις που κατέθεσε η ΟΤΥΕ στις συναντήσεις με τον Διοικητή της 

ΑΑΔΕ και την υπηρεσιακή ηγεσία τον Οκτώβριο του 2018 και τον Ιούλιο του 

2019 δεν έγιναν δεκτές, αντιθέτως προκειμένου να υλοποιηθεί η έναρξη λειτουργίας 

της νέας δομής και καθώς η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση 

της νέας δομής δεν απέφερε καρπούς, η διοίκηση προέβη σε υποχρεωτικές 

αποσπάσεις υπαλλήλων που υπηρετούσαν στις υφιστάμενες Κ.Ο.Ε. πλην των 

χειριστών μηχανημάτων Χ-RAY και των συνοδών σκύλων. 

Η αναδιάρθρωση όμως έχει δημιουργήσει μεγάλη ανασφάλεια στους 

συναδέλφους, καθώς συνεπάγεται ότι η οργανική θέση τους μεταφέρεται στην 

ΕΛΥΤ Αθήνας ή Θεσσαλονίκης αντίστοιχα και ο υπάλληλος είναι στη διάθεση του 

Προϊσταμένου της ΕΛΥΤ, ενώ δεν είναι σαφές, πώς θα εξελιχθεί το θέμα με τις 

οργανικές θέσεις στο μέλλον. 

Αντί να αναζητήσει τους λόγους που οδήγησαν τους συναδέλφους με εμπειρία 

στη δίωξη να μην αγκαλιάσουν την οργανωτική αλλαγή, η διοίκηση καταφεύγει σε 

σπασμωδικές κινήσεις που φανερώνουν έλλειψη της απαραίτητης επιχειρησιακής 



γνώσης στη διοίκηση της ΑΑΔΕ για να σχεδιάσουν, να προγραμματίσουν και να 

υλοποιήσουν, αφού με την απόφασή τους αυτή έρχονται να γκρεμίσουν ότι 

μεθοδικά και με μεγάλη προσπάθεια χτίστηκε τα τελευταία χρόνια. 

Παράλληλα αγνοήθηκε το αίτημα της ΟΤΥΕ για τη διατήρηση των κλιμακίων 

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. 

Με την οργανωτική αλλαγή  διαταράσσεται η λειτουργία και το έργο που 

επιτελούν όλα αυτά τα χρόνια τα κλιμάκια, στην ελληνοβουλγαρική μεθόριο με την 

καταγραφή των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, την πάταξη της παραβατικότητας, 

του λαθρεμπορίου και της φοροδιαφυγής. 

Καταργείται ένα πετυχημένο και αποδοτικό μοντέλο δίωξης με πολλαπλές 

αρμοδιότητες και εμφανείς επιτυχίες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι από αυτά τα 

κλιμάκια ξεκίνησε η εξάρθρωση μεγάλων κυκλωμάτων λαθρεμπορίας υπό τον 

συντονισμό του Σ.Ε.Κ. και σε συνεργασία με την Οικονομική Αστυνομία. 

Ενδεικτικά υπενθυμίζουμε: 

 Εξάρθρωση κυκλώματος που παρασκεύαζε παράνομα τσιγάρα σε 

αποθήκη στο Κορωπί με σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος 18 ατόμων 

και πρόσφατα μεγάλου κυκλώματος που παραλάμβανε χημικούς διαλύτες 

από Βουλγαρία και προμήθευε πρατήρια με σκοπό τη νόθευση καυσίμων. 

Στην εν λόγω υπόθεση διακινήθηκαν πάνω από 2.000 τόνοι, έγινε έρευνα 

σε είκοσι πρατήρια υγρών καυσίμων και σχηματίσθηκε δικογραφία σε 

βάρος 72 ατόμων.    

Τέλος, καλούμε το διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. να επανεξετάσει το ζήτημα ώστε:  

 Να διατηρηθούν, με τις υφιστάμενες αρμοδιότητες, τα κλιμάκια ελέγχου που 

δραστηριοποιούνται στην ελληνοβουλγαρική μεθόριο, στα τελωνεία χωρικής 

τους αρμοδιότητας τα οποία έχουν σπουδαίες επιτυχίες στην καταπολέμηση 

του λαθρεμπορίου και στην πάταξη της φοροδιαφυγής. 

 Να επιλεγούν οι συνάδελφοι που θα στελεχώσουν τις ΚΟΕ με τις 

προβλεπόμενες, σε κάθε περίπτωση, διασφαλιστικές για τον υπάλληλο 

διαδικασίες. 

 

 

 

 


