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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

πλάδειθνη, 

Σαο ελεκεξώλνπκε αλαιπηηθά γηα ηα παξαθάησ θιαδηθά ζέκαηα, ηα νπνία είλαη ζε 

εμέιημε θαη γηα ηηο απνθάζεηο πνπ έιαβε ην Γεληθό πκβνύιην ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 

21.7.2021: 

ΓΙΔΚΓΙΚΗΗ ΓΔΣΔ 

Σε εθαξκνγή ηεο ζπλεδξηαθήο απόθαζεο γηα ηελ δηεθδίθεζε ηεο θαηαβνιήο ησλ 

ΓΔΣΔ ζηνπο ηεισλεηαθνύο ππαιιήινπο θαη δεδνκέλνπ όηη νη πνιύρξνλεο πηέζεηο πξνο ηελ 

εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο έγγξαθεο δέζκεπζήο ηεο πξνο 

ηελ Δπξωπαϊθή Δπηηξνπή γηα ηε λνκνζεηηθή αληηκεηώπηζε ηνπ αηηήκαηνο ηεο 

επαλαθαηαβνιήο ησλ ΓΔΣΔ ζηνπο ηεισλεηαθνύο ππαιιήινπο δελ απέθεξαλ ηα 

επηδησθόκελα απνηειέζκαηα, θαηαηέζεθε ζηηο 04.06.21 λέα θαηαγγειία πξνο ηηο αξκόδηεο 

ππεξεζίεο ηεο DG TAXUD ώζηε λα εμεηάζνπλ κε βάζε ην ηζρύνλ δίθαην ηεο Δπξωπαϊθήο 

Έλωζεο ηε ζπκκόξθσζε ηεο λνκνζεζίαο ησλ θξαηώλ κειώλ, ελ πξνθεηκέλσ ηεο Διιάδαο κε 

ηελ ελσζηαθή λνκνζεζία θαη ηελ νξζή εθαξκνγή ηεο. 

ΑΙΣΗΗ ΑΚΤΡΩΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΑΠΟΦΑΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ελεκέξσζε ηνπ Γεληθνύ Σπκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ εθδίθαζε ζηηο 

16.09.2021 ηεο Αίηεζεο Αθύξωζεο ηεο ΟΣΤΔ θαηά ηεο απόθαζεο Αμηνιόγεζεο ζην Γ΄ 

Σκήκα ηνπ ηΔ, ζε επηακειή ζύλζεζε ιόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηνπ δεηήκαηνο. Η ΟΣΤΔ 

ζεσξεί πνιύ ζεκαληηθή ηε ζπδήηεζε ηεο ππόζεζεο ζε επηακειή ζύλζεζε, εηδηθόηεξα ζ’ 

απηή ηε ρξνληθή ζηηγκή, θαζώο ζα εμεηαζηεί ζπλνιηθά ε λνκηθή κνξθή, ν ζθνπόο θαη νη 

αξκνδηόηεηεο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο. 

Τν απνηέιεζκα ηεο νπζηαζηηθήο εθδίθαζεο ηεο αίηεζεο αθύξσζεο ζα είλαη θξίζηκν γηα 

ηελ απεξγία-απνρή από ηελ Αμηνιόγεζε. 

ΑΙΣΗΗ ΑΚΤΡΩΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟΤ 

Τν Γεληθό πκβνύιην ηεο ΟΣΤΔ νκόθωλα απνθάζηζε λα πξνβεί ε Οκνζπνλδία ζ’ 

όιεο ηηο λνκηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ πξνζβνιή ηεο Απόθαζεο ηνπ Βαζκνινγίνπ ηεο ΑΑΓΔ, 

γηα ηνπο ιόγνπο πνπ έρνπλ εμαληιεηηθά αλαθεξζεί θαη θπξίσο, γηαηί ην εηδηθό κηζζνιόγην – 

βαζκνιόγην νδεγεί ζε δηάζπαζε κέζα ζηηο ππεξεζίεο, θαζώο αληηκεησπίδεη δηαθνξεηηθά 

όκνηεο πεξηπηώζεηο (ΚΥ, ηεισλεία Β΄ ηάμεο, επηκέξνπο ηκήκαηα Α΄ ηάμεο, Τνπηθά Γξαθεία), 

αιιάδεη ηελ έλλνηα ηνπ κηζζνύ, όπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηνλ Τπαιιειηθό Κώδηθα θαη 

ζπλδπάδεη ηηο ηαθηηθέο απνδνρέο κε κεηαβιεηνύο παξάγνληεο, νη νπνίνη δε ζπλάδνπλ κε ην 

δεκόζην ραξαθηήξα ηεο ππεξεζίαο καο, επλνεί αλαηηηνιόγεηα ηηο κεγάιεο θαη δηραζηηθέο 

απνθιίζεηο. 

ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΚΟΡΩΝΟΙΟ – ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΑΝΓΗΜΙΑ. 



Τν Γεληθό πκβνύιην ηεο ΟΣΤΔ απεπζύλεη νκόθωλε έθθιεζε πξνο ηνπο 

ζπλαδέιθνπο, εηδηθά όζνπο ππεξεηνύλ ζε ππεξεζίεο πξώηεο γξακκήο, λα εκβνιηαζηνύλ, 

εθόζνλ ε πξνζωπηθή ηαηξηθή ηνπο θαηάζηαζε ην επηηξέπεη. 

Σαπηόρξνλα όκσο θαηαδηθάδεη ηε ιήςε θάζε κέηξνπ αθξαίαο κνξθήο θαη 

ηηκωξεηηθνύ ραξαθηήξα  πξνο ηνπο ζπλαδέιθνπο εθείλνπο πνπ δε ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ 

εκβνιηαζκό, δεδνκέλνπ όηη αλάινγεο επηινγέο δηαρείξηζεο ηεο πγεηνλνκηθήο θξίζεο 

απνηεινύλ αλαπνηειεζκαηηθή θαη ππέξκεηξε παξέκβαζε ζε αηνκηθό επίπεδν θαη 

αθνινύζσο ζα επηβαξύλνπλ εμαηξεηηθά ηηο ήδε ππνζηειερσκέλεο ηεισλεηαθέο κνλάδεο, 

ζέηνληαο ζε θίλδπλν ηόζν ηελ πγεία όισλ ησλ ππαιιήισλ θαζώο θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ 

ηεισλεηαθώλ κνλάδσλ. 

πλάδειθνη, 

Τέινο, ην Γεληθό πκβνύιην ηόληζε ηα πξνβιήκαηα ζηειέρωζεο πνπ όιεο νη ηεισλεηαθέο 

κνλάδεο αληηκεησπίδνπλ, επηζεκαίλνληαο 

1. ηνπο ραξαθηεξηζηηθά αξγνύο ξπζκνύο κε ηνπο νπνίνπο νη αξκόδηεο Γηεπζύλζεηο 

αληαπνθξίλνληαη ζηα αηηήκαηα ελίζρπζεο, εηδηθόηεξα γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ έρνπλ 

απμεκέλεο ηνπξηζηηθέο ξνέο. 

2. ηε δηαξθή ππνβάζκηζε ησλ ππεξεζηώλ ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο, νη νπνίεο, αλ 

έρνπλ επσκηζηεί ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ ηεο κεηάβαζεο ζε έλα ζύγρξνλν 

ειεθηξνληθό πεξηβάιινλ ζύκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηνπ ελωζηαθνύ θαη δηεζλνύο 

δηθαίνπ θαη ηαπηόρξνλα θαινύληαη λα αλακνξθώζνπλ θαη λα επηθαηξνπνηήζνπλ 

ην πθηζηάκελν λνκνζεηηθό θαη θαλνληζηηθό πιαίζην παξακέλνπλ 

ππνζηειερωκέλεο, ελώ ε  αληηζηνίρηζε ησλ ΠΘΔ ησλ ππαιιήισλ κε ρακειό 

βαζκό ζηελ θιίκαθα ηνπ Βαζκνινγίνπ νδεγνύλ ζηελ απαμίωζε ηνπ ξόινπ ηνπο 

θαη ζα πξνθαιέζνπλ θύκα θπγήο, εκπνδίδνληαο ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε 

ησλ δεηεκάησλ κε άκεζν θαη ζνβαξό αληίθηππν ζηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο 

ηεισλεηαθήο ππεξεζίαο ελ γέλεη. Αληίζηνηρα ζέκαηα ζα πξνθύςνπλ θαη ζε άιιεο 

επηκέξνπο κνλάδεο. 

Καινύκε ηνλ Γεληθό Γηεπζπληή Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ λα πξνβεί ζηελ πξνθήξπμε 

όισλ ησλ ζέζεωλ επζύλεο επηπέδνπ ηκήκαηνο ζην ζύλνιν ησλ απνθεληξσκέλσλ θαη 

πεξηθεξεηαθώλ κνλάδσλ ηεο ρώξαο ώζηε λα κελ ππάξμεη κεζνδεπκέλε θαηάηκεζε ησλ 

ζέζεσλ αληίζηνηρε ησλ ζέζεσλ επζύλεο επηπέδνπ Γηεύζπλζεο. Να εθαξκνζηνύλ επηηέινπο 

δηαθαλείο θαη αμηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο αληίζηνηρεο ηνπιάρηζηνλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

ππαιιειηθνύ θώδηθα, ώζηε λα δνζεί ε δπλαηόηεηα επηινγήο ησλ αμηόηεξσλ ππνςεθίσλ 

ζπλαδέιθσλ.  

 


