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Συνάδελφοι, 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΟΤΥΕ στη συνεδρίασή της την 

09.03.2020 αποφάσισε ομόφωνα με αίσθηση ευθύνης απέναντι στα 

ιδιαίτερα και πρωτόγνωρα δεδομένα που αντιμετωπίζει η χώρα και ο 

κόσμος γενικότερα, να μην καθορίσει (μεταθέτει σε μεταγενέστερο 

χρόνο) ημερομηνία προκήρυξης πανελλαδικής απεργίας σύμφωνα με 

την εξουσιοδότηση του Γ.Σ. για οικονομικά και θεσμικά  αιτήματα. 

Εντούτοις, δεδομένου ότι τα αιτήματα των κινητοποιήσεων 

(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΟΥ ΑΡΘ. 28 ΤΟΥ Ν.4389/2016 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ –

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΑΔΕ- ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΝΕΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ 

– ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΦΟΤΑ- 

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΘΡΟ 159 του ΕΤΚ ΔΕΤΕ-

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ-ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ κλπ) είναι πάγια αιτήματα του 

κλάδου, αυξημένης σπουδαιότητας και έχουν πολλαπλασιαστική 

επίδραση στην εργασιακή μας καθημερινότητα θεωρούμε προφανές ότι 

ανάλογη υπευθυνότητα και αντίληψη της κρισιμότητας της κατάστασης 

θα επιδειχθεί καταρχήν από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 

Οικονομικών και τον Διοικητή της ΑΑΔΕ. 

Στο πλαίσιο αυτό αξιώνουμε να μην προβεί η ΑΑΔΕ στην 

υλοποίηση ή λήψη αποφάσεων για θέματα που αποτελούν τους 

εκφρασμένους λόγους απεργιακών κινητοποιήσεων. 

Σε διαφορετική περίπτωση είναι προφανές ότι η Ομοσπονδία θα 

προκηρύξει αμέσως απεργία, καθώς ο τελωνειακός κλάδος έχει ομόθυμα 

ταχθεί υπέρ των θέσεων της ΟΤΥΕ για τα ζητήματα αυτά. Θέτουμε 

λοιπόν την πολιτική ηγεσία και την ηγεσία της ΑΑΔΕ προ των ευθυνών 

τους και απαιτούμε να ξεκινήσει ο προταθείς από την Ομοσπονδία 

διάλογος και να μην αιφνιδιαστούν οι υπάλληλοι σε μια περίοδο που 

απαιτεί συνεργασία και προσεκτικές ενέργειες. 

Επιπλέον η Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισε ότι είναι απολύτως 

αναγκαίο να ληφθούν σοβαρά μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης του 

φλέγοντος ζητήματος του κορωνοϊού όσον αφορά την τελωνειακή 

υπηρεσία, καθώς οι υπάλληλοι στα τελωνεία είναι απόλυτα 

εκτεθειμένοι στον ιό. Χωρίς να κινδυνολογούμε, γιατί η απώλεια της 



ψυχραιμίας σ’ αυτές τις περιστάσεις είναι ο μεγαλύτερος εχθρός, η μέχρι 

τώρα αντιμετώπιση είναι υποτυπώδης και δεν ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες των τελωνείων, που είναι χώροι με υψηλή επικινδυνότητα. Αν 

χαθεί η μάχη με τον χρόνο, τα αποτελέσματα θα είναι δραματικά. 

Αντί λοιπόν να διαβάζουμε στην εγκύκλιο της ΑΑΔΕ για τη 

θέσπιση της υποχρέωσης ενημέρωσης από τον υπάλληλο και την 

έγκριση ή μη χορήγησης της κανονικής άδειας ανάλογα με τον τόπο 

προορισμού, όπως και τον συμψηφισμό της κανονικής άδειας με το 

διάστημα υποχρεωτικής απουσίας του υπαλλήλου λόγω καραντίνας, 

απαιτούμε τη λήψη ουσιαστικών μέτρων, πάντα με σεβασμό στα 

προσωπικά δεδομένα, ώστε να υπάρξει πρωτόκολλο προστασίας και 

διαδικασία αντιμετώπισης ενδεχόμενου κρούσματος με τη λιγότερη 

έκθεση των συναδέλφων στον ιό.  

Ειδικότερα: 

 Απολύτως αναγκαία η λήψη μέτρων ατομικής προστασίας του 

προσωπικού (επάρκεια σε μάσκες-γάντια-στολές-αντισηπτικά 

χεριών) και αναλυτικές οδηγίες για τη διαχείριση ύποπτων 

κρουσμάτων – συντονισμός. 

 Τακτικές απολυμάνσεις των χώρων των τελωνείων σε συνεργασία 

με τους φορείς διαχείρισης των χώρων, όταν δεν είναι αρμόδια η 

ΑΑΔΕ. Ιδιαίτερη έμφαση να δοθεί σε μονάδες με μεγάλη 

συναλλαγή. 

 Υγειονομική υποστήριξη των μεγάλων συνοριακών μονάδων, των 

τελωνείων στα αεροδρόμια και τα λιμάνια, με καθημερινή ιατρική 

επίσκεψη, όπως συμβαίνει στις γειτονικές χώρες. 

 Επιχειρησιακό σχέδιο 3μηνου με κλιμάκωση των μέτρων και 

δράσεων και θεσμική συνεργασία με τις δομές υγείας, ώστε να 

είναι γνωστό εκ των προτέρων πώς πρέπει να αντιδράσουμε στην 

περίπτωση κρούσματος σε ένα τελωνείο.  

 Λόγω της σπουδαιότητας της λειτουργίας των τελωνειακών 

μονάδων και της μη ύπαρξης εναλλακτικών λύσεων σε 

συνδυασμό με την υποστελέχωση είναι απαραίτητη η άμεση λήψη 

προληπτικών μέτρων προς αποφυγή κάθε περιστατικού που θα 

θέσει εκτός λειτουργίας της μονάδες. 

 Απομάκρυνση των συναδέλφων που ανήκουν στις ευπαθείς 

ομάδες από εργασίες που συνεπάγονται μεγάλη έκθεση σε κοινό. 

 Αποτελεσματικά μέτρα και σαφείς οδηγίες σχετικά με τις αφίξεις 

σε αεροδρόμια και λιμάνια και χερσαία σύνορα επιβατών και 

εμπορευμάτων από υψηλού κινδύνου περιοχές. 



 Να περιοριστούν οι εκτός Τελωνείου έλεγχοι στους απολύτως 

αναγκαίους. 

 Γενίκευση της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτούμενων 

συνυποβαλλόμενων εγγράφων επί των τελωνειακών παραστατικών 

(πχ διαδικασία εκτελωνισμού των αυτοκινήτων). 

 Έμφαση και επίσπευση των διαδικασιών στις ηλεκτρονικές 

συναλλαγές. Σύσταση να μην επισκέπτονται τις τελωνειακές 

μονάδες όσοι έχουν τη δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικών 

αιτημάτων.  

 Άμεση ολοκλήρωση της εκπαίδευσης των συναδέλφων στη 

ΦΟΤΑ με ηλεκτρονικό τρόπο και υλοποίηση της β΄ πρακτικής 

στον τόπο που έχουν επιλέξει οι συνάδελφοι.  

Επιπρόσθετα, η Ομοσπονδία συμπαρίσταται στους συναδέλφους 

τελωνειακούς που υπηρετούν στο Τελωνείο Καστανέων και σε όλα τα 

τελωνεία του νομού Έβρου, ενημερώνεται διαρκώς και σε συνεργασία με 

τους συναδέλφους θα προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την 

υποστήριξη και ενίσχυσή τους. 

Αναφορικά με τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που είχε οριστεί 

για τις 10.03.2020 στο Υπουργείο Οικονομικών για το θέμα της 

εξομοίωσης των νέων συναδέλφων, σας ενημερώνουμε ότι, αν και το 

αίτημα συνάντησης είχε εγκαίρως σταλεί, ο Υπουργός δεν ήταν εκεί. 

Τελικά ο Διευθυντής του Υπουργού συνάντησε κατόπιν πιέσεων τους 

προέδρους των τριών Ομοσπονδιών, εντούτοις δεν δεσμεύθηκε παρά 

μόνο υποσχέθηκε να επιχειρήσει να κανονιστεί μια συνάντηση με τον 

Υπουργό μέχρι τις 20.03.2020. Πρόκειται για μια εξέλιξη που δεν 

κρίνεται ικανοποιητική, γι αυτό και είμαστε σε εγρήγορση για την 

κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. 

Συνάδελφοι, 

Η Ομοσπονδία παρακολουθεί καθημερινά τις εξελίξεις και θα 

λάβει τις απαιτούμενες πρωτοβουλίες τόσο για την ενημέρωσή σας όσο 

και τη διασφάλιση των εκκρεμών εργασιακών μας θεμάτων. 

 

 



 

 

 


