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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Συνάδελφοι, 

Η υγειονομική κρίση που αντιμετωπίζουμε από τις αρχές Μαρτίου 

του 2020 προκάλεσε βίαιη ανατροπή της εργασιακής μας 

καθημερινότητας, μεταθέτοντας χρονικά την υλοποίηση των κάθε 

μορφής κινητοποιήσεων, που αποφάσισε το Γενικό Συμβούλιο της 

ΟΤΥΕ στη συνεδρίασή του στις 21.02.2020. 

Εντούτοις παραμένουμε αμετακίνητοι στις πάγια εκφρασμένες 

θέσεις των οργάνων μας (Γενικό Συμβούλιο, Εκτελεστική Επιτροπή) για 

τα αιτήματα του κλάδου, όσο τα προβλήματα δεν επιλύονται και 

συνεχίζουμε τον αγώνα όλοι μαζί με τα μέσα που οι ιδιότυπες  

σημερινές συνθήκες επιτρέπουν. 

Ειδικότερα ως προς την διογκούμενη αγωνία των νέων 

συναδέλφων, αναφορικά με τη διεκδίκηση της προσωπικής διαφοράς, 

τονίζουμε ότι από το 2012 αποτελεί σταθερό στόχο της Ομοσπονδίας, 

σε συνεργασία με τις άλλες δυο Ομοσπονδίες, ο αγώνας για την 

ικανοποίηση του δίκαιου αυτού αιτήματος. Έχουμε ως παρακαταθήκη τις 

πολλαπλές μορφές των κινητοποιήσεων οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με 

μαζικότητα και επιτυχία όλο αυτό το διάστημα.  Δεν αποδεχθήκαμε 

ποτέ  διαφορετικές αμοιβές και αντιπαλέψαμε  πρακτικές και πολιτικές 

που ήθελαν να τις επιβάλλουν. Συνεργαστήκαμε αποτελεσματικά με τις 

άλλες ομοσπονδίες. Είμαστε πάντα ανοικτοί στο διάλογο και στις  

προτάσεις και δε λειτουργήσαμε ποτέ στη γραμμή του αποκλεισμού της 

διαφορετικής άποψης. Προσπαθήσαμε πάντα να συμμετέχει εκπρόσωπός 

σας στις συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία. Συνεργαστήκαμε 

εποικοδομητικά με τους συντονιστές που εσείς επιλέξατε για την 

καλύτερη και ταχύτερη ενημέρωσή σας, οι οποίοι μας μετέφεραν τα  

κυρίαρχα προβλήματα που αντιμετωπίζετε και την αγωνία σας για την 

επίλυση τους. 

Αν και κατανοούμε ότι σε περιόδους κρίσης η διεκδίκηση των 

οικονομικών αιτημάτων των υπαλλήλων δεν ηχεί καλά στα αυτιά της 

πολιτικής εξουσίας δεν υποχωρούμε και συνεχίζουμε, καταθέτοντας 

μαζί με τις άλλες δυο Ομοσπονδίες αίτημα συνάντησης με τον Υπουργό 

Οικονομικών για να μας ενημερώσει για την πορεία υλοποίησης των 

δεσμεύσεών του. 



Το θέμα της προσωπικής διαφοράς παραμένει στις 

προτεραιότητές μας, όλοι μαζί θα αγωνιστούμε προς την επίλυσή του 

και θα το πετύχουμε. Όμως δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα που  

αντιμετωπίζει η Τελωνειακή Υπηρεσία σήμερα, ενώ παράλληλα, υπάρχει 

πάντα ο κίνδυνος να υπονομευτεί ένα αίτημα, όταν αναδειχθεί σε λάθος 

χρόνο. 

Η υποχώρηση των  περιοριστικών μέτρων αφήνει ένα άγνωστο 

πεδίο για τα εργασιακά δικαιώματα και τις αμοιβές προδιαγράφοντας 

ένα δυσοίωνο μέλλον. Μπροστά σ’ αυτό το άγνωστο αύριο είμαστε όλοι 

ίσοι, παλιοί και νέοι και μοιραζόμαστε τους ίδιους φόβους, τους οποίους 

πρέπει να παλέψουμε με αλληλεγγύη, σύνεση, δυναμισμό και ενότητα, 

τονίζοντας όσα μας ενώνουν και αφήνοντας πίσω ό,τι λειτουργεί 

διχαστικά και διασπαστικά. 

 

 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΩΤΙΚΑ 

ΘΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ 

ΤΩΝ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 (ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΑΔΕ,ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ, 

ΑΜΟΙΒΕΣ, ΔΕΤΕ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ 159) 

 

 

 

 


