
 
 
 
 
             44                                                                         31 Μαξηίνπ 2021 

 
 

ΠΡΟ : 1. Υπνπξγείν Εζσηεξηθώλ  
      Δηεύζπλζε Δηαρείξηζεο 
      Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ 

 2. Γεληθή Δηεύζπλζε Αλζξώπηλνπ 
     Δπλακηθνύ &  Οξγάλσζεο 

 3. Δηεύζπλζε Δηαρείξηζεο 
     Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ 

 4. Φ.Ο.Τ.Α. 

ΚΟΙΝ.:  1. Δηνηθεηή Αλεμάξηεηεο Αξρήο 
     Δεκνζίσλ Εζόδσλ 
     θ. Γεώξγην Πηηζηιή 

 2. Πξντζηάκελν Γ.Δ. 
     Τεισλείσλ & Ε.Φ.Κ. 
     θ. Κσλ/λν Μνπξηίδε 

 
 

ΘΕΜΑ: «Ορκωμοσία νέων τελωνειακών υπαλλήλων» 

 

Ελεκεξσζήθακε όηη εκαηόν δεκαηρείς (113) λενδηνξηδόκελνη Τεισλεηαθνί 

Υπάιιεινη από ηνλ πίλαθα αλαπιήξσζεο ηεο πξνθήξπμεο 1Γ/2017 ηνπ ΑΕΠ 
πξόθεηηαη λα νξθηζηνύλ θαη λα αλαιάβνπλ ππεξεζία ηελ 05.04.2021, 12.04.2021 
και 19.04.2021, εληόο ηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ ηζρύνο ησλ εθηάθησλ κέηξσλ 
πξνζηαζίαο ησλ πνιηηώλ θαηά ηνπ θνξνλντνύ. 

Σύκθσλα κε ην αρ. 17A ηοσ νόμοσ  4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α/27-05-2016)  
«Επείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκθωλίαο δεκνζηνλνκηθώλ ζηόρωλ 
θαη δηαξζξωηηθώλ κεηαξξπζκίζεωλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» νξίδνληαη ηα αθόινπζα: 

«1. Οη λένη ππάιιεινη ηεο Α.Α.Δ.Ε. δύλαληαη λα δηνξίδνληαη ζηε Φνξνινγηθή 
θαη Τειωλεηαθή Αθαδεκία ζε πξνζωπνπαγείο ζέζεηο πνπ ζπληζηώληαη κε ηελ πξάμε 
δηνξηζκνύ ηνπο, θαηά παξέθθιηζε ηωλ θείκελωλ δηαηάμεωλ, κε ζθνπό ηελ 
παξαθνινύζεζε πξνγξάκκαηνο ππνρξεωηηθήο εηζαγωγηθήο εθπαίδεπζεο. 



2. Οη αλωηέξω ππάιιεινη δελ θέξνπλ ηελ ηδηόηεηα ζπνπδαζηή ή θνηηεηή 
εθπαηδεπηηθνύ ηδξύκαηνο, αιιά ινγίδνληαη θαη ακείβνληαη ωο δόθηκνη δεκόζηνη 
ππάιιεινη. Με ηελ νινθιήξωζε ηεο ππνρξεωηηθήο εηζαγωγηθήο εθπαίδεπζεο νη λένη 
ππάιιεινη θαηαιακβάλνπλ θελέο νξγαληθέο ζέζεηο, ζε ππεξεζίεο αληίζηνηρνπ 
θιάδνπ, θαηεγνξίαο/εηδηθόηεηαο ηεο Αξρήο ζηελ πεξηθεξεηαθή ελόηεηα δηνξηζκνύ 

ηνπο βάζεη ηεο νηθείαο πξνθήξπμεο, κε ηαπηόρξνλε θαηάξγεζε ηεο πξνζωπνπαγνύο 
ζέζεο. 

Σε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ, νη ππάιιεινη θαινύληαη λα παξνπζηαζηνύλ ζηε 
Φορολογική και Σελωνειακή Ακαδημία (ΦΟΤΑ), ζηηο πξναλαθεξζείζεο 

εκεξνκελίεο γηα λα νξθηζηνύλ, ελώ ζηε ζπλέρεηα ζα παξαθνινπζήζνπλ 
διαδικησακά καζήκαηα εηζαγσγηθήο εθπαίδεπζεο. 

Λακβάλνληαο ππόςε ην γεγνλόο όηη νη λένη ππάιιεινη πξνέξρνληαη από 
δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο ρώξαο θαη δεδνκέλνπ όηη νη κεηαθηλήζεηο κεηαμύ λνκώλ 

απαγορεύονηαι ζην πιαίζην ησλ πξόζζεησλ κέηξσλ θαη ξπζκίζεσλ γηα ηελ 
αληηκεηώπηζε ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνύ ηεο δηαζπνξάο ηνπ κορονοϊού, 
παξαθαινύκε λα έρνπκε ηηο απόςεηο ζαο επί ησλ θάησζη πξνηάζεσλ: 

 Οη λένη ππάιιεινη πνπ θαηνηθνύλ μόνιμα ζηελ πεξηθέξεηα λα 

παξνπζηαζηνύλ θαη λα νξθηζηνύλ είηε ζηηο αξκόδηεο Σελωνειακές 
Περιθέρειες, Θεζζαλονίκης και Αταΐας αληίζηνηρα, είηε ελαιιαθηηθά 
ζηα Σελωνεία πνπ βξίζθνληαη ζηελ έδξα ηων νομών ποσ καηοικούν, 
ζηελ πεξίπησζε πνπ νη Τεισλεηαθέο Πεξηθέξεηεο είλαη ζε άιιν λνκό. 

 Οη λένη ππάιιεινη πνπ είλαη μόνιμοι κάηοικοι Αηηικής, αλεμάξηεηα ηεο 
ππεξεζίαο δηνξηζκνύ ζύκθσλα κε ηνπο αλσηέξσ ιόγνπο λα νξθηζηνύλ 
ζηε ΦΟΣΑ. 

Υπό ην πξίζκα απηό, ζα απνθεπρζνύλ νη άζκοπες κεηαθηλήζεηο θαη ε 

αλάγθε δηακνλήο ησλ ππαιιήισλ εθηόο ηνπ ηόπνπ θαηνηθίαο ηνπο, ώζηε λα κελ 
ζπλσζηίδνληαη ζηα ΜΜΜ . 

Τέινο ζεσξνύκε όηη, ππό ηηο παξνύζεο πγεηνλνκηθέο ζπλζήθεο, πξέπεη λα 
γίλεη αποδεκηή ε πξόηαζή καο θαη λα ιεθζεί θάζε πξόζθνξν κέηξν γηα ηε 

διαζθάλιζη ηης δημοζίας σγείας, ηης σγείας ηων νέων σπαλλήλων, αλλά και 
ηων σπαλλήλων ηης ΦΟΣΑ θαη λα απνθεπρζεί ην ελδερόκελν έθζεζήο ηνπο ζε 
θίλδπλν.  

 

 


