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 ΠΡΟΣ: 

 1. Υπουργό Οικονομικών 

     κ. Χρήστο Σταϊκούρα 

 2. Υφυπουργό Οικονομικών 

            Φορολογικής Πολιτικής και 

            Δημόσιας Περιουσίας 

            κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο 

 3. Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων 

     κ. Άδωνη Γεωργιάδη 

 4. Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής 

     Δημοσίων Εσόδων 

     κ. Γεώργιο Πιτσιλή 

 5. Προϊσταμένο Γ.Δ. 

     Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. 

     κ. Κων/νο Μουρτίδη 

 

 

Με το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο 

«Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, διατάξεις για την ανάπτυξη, την έρευνα και 

την καινοτομία» προωθείται μια άνευ προηγουμένου υποβάθμιση της τελωνειακής 

Υπηρεσίας, καθώς οι προτεινόμενες ρυθμίσεις έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τον 

πυρήνα της ενωσιακής και εθνικής τελωνειακής νομοθεσίας, δεδομένου ότι 

προσβάλλουν αποκλειστικές αρμοδιότητες της Τελωνειακής Υπηρεσίας. 

Ειδικότερα ο έλεγχος στο στάδιο της εισαγωγής εμπορευμάτων που υπόκεινται σε 

τελωνειακή επιτήρηση ή τελωνειακό έλεγχο, καθώς και στα υποκείμενα σε Ε.Φ.Κ. 

ή/και Φ.Κ. που παράγονται, αποθηκεύονται και διακινούνται στο εσωτερικό της χώρας, 

αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της Τελωνειακής Υπηρεσίας.  

Οι τελωνειακοί έλεγχοι βασίζονται σε κριτήρια που καθορίζονται σε εθνικό, 

ενωσιακό και, ενδεχομένως, διεθνές επίπεδο, στο πλαίσιο  κοινού πλαισίου διαχείρισης 

κινδύνων για το οποίο αρμόδια είναι η Τελωνειακή Υπηρεσία. 

Οι χώροι αποθήκευσης των εμπορευμάτων όσο υπόκεινται σε τελωνειακή 

επιτήρηση ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη της Τελωνειακής 

Υπηρεσίας.   

Η Τελωνειακή Υπηρεσία είναι αποκλειστικά αρμόδια σε συνεργασία με φορείς 

και υπηρεσίες του εξωτερικού για την καταπολέμηση της διακίνησης παραποιημένων 



προϊόντων, του παράνομου εμπορίου και του παράνομου ηλεκτρονικού εμπορίου, 

αναφορικά με την τήρηση της τελωνειακής νομοθεσίας. 

Η διαπίστωση των παραβάσεων, η σύνταξη της έκθεσης ελέγχου και η επιβολή 

των κυρώσεων για τις τελωνειακές παραβάσεις περιγράφεται στην τελωνειακή 

νομοθεσία. 

Η υποχρεωτική συνδρομή στο έργο της ΔΙΜΕΑ και η παροχή πληροφοριών με τη 

συνακόλουθη πρόβλεψη πειθαρχικών κυρώσεων προσκρούει στο απόρρητο των 

τελωνειακών παραστατικών και θεμελιώνει ένα πειθαρχικό αδίκημα για το οποίο δεν 

μπορεί να αποδειχθεί ούτε η υπαιτιότητα, ούτε ο βαθμός ευθύνης του υπαλλήλου. 

Με την προτεινόμενη διάταξη καθιερώνεται η εξουσία ενός οργάνου εκτός ΑΑΔΕ 

να ελέγχει πειθαρχικά τους τελωνειακούς υπαλλήλους. Πρόκειται για απαράδεκτη 

διεύρυνση της πειθαρχικής διαδικασίας, η οποία βασίζεται σε μια γενική και ασαφή 

έννοια, την «αδικαιολόγητη άρνηση», η οποία μπορεί να ερμηνευτεί κατά το δοκούν. 

Οι τελωνειακοί υπάλληλοι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους 

αντιμετωπίζουν ένα ιδιαίτερα αυστηρό πειθαρχικό δίκαιο και κατ’ εξαίρεση των λοιπών 

δημοσίων υπαλλήλων διώκονται και σύμφωνα με τις αναχρονιστικές διατάξεις του αρ. 

159 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα. Η θέσπιση επιπλέον πειθαρχικών κανόνων δεν 

αποσκοπεί στη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, αλλά στη δημιουργία κλίματος  

τρομοκρατίας και χάους στις υπηρεσίες μας.  

Ο έλεγχος και η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς είναι κοινός τόπος για κάθε 

διωκτική αρχή και ασφαλώς για την τελωνειακή υπηρεσία που από τη σύσταση του 

ελληνικού κράτους προσφέρει υπό αντίξοες συνθήκες τις υπηρεσίες της στο πλαίσιο 

των αρμοδιοτήτων της σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο. Η εμπειρία έχει 

αποδείξει ότι διαρκής σύσταση νέων αρχών ελέγχου δεν προάγει τον έλεγχο, αντίθετα 

οδηγεί σε επικαλύψεις, δημιουργεί αδιέξοδα, σύγχυση στον πολίτη και τέλος 

διευκολύνει την απώλεια εσόδων και την ανατροπή των αποτελεσμάτων ελέγχου. 

Τέλος, καλούμε τον Γενικό Διευθυντή Τελωνείων &  ΕΦΚ, τον Διοικητή της 

ΑΑΔΕ και την πολιτική ηγεσία του ΥΠ. ΟΙΚ. να απορρίψουν το σχέδιο νόμου του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τη σύσταση της Διυπηρεσιακής Μονάδα 

Ελέγχου Αγοράς ως προς τα σημεία εκείνα που προσκρούει στις αρμοδιότητες της 

τελωνειακής υπηρεσίας, η οποία διαθέτει τις γνώσεις και την εμπειρία, για να 

ανταποκριθεί στους ελέγχους στο πλαίσιο των εθνικών και ενωσιακών τελωνειακών 

διατάξεων. 

Σε διαφορετική περίπτωση η Ομοσπονδία μας θα προχωρήσει σε κινητοποιήσεις 

για τη διασφάλιση τόσο των συνάδελφων όσο και του κύρους και της αξιοπιστίας της 

Υπηρεσίας μας. 

 

 


