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ΠΡΟ :   Δηνηθεηή Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

 Δεκνζίσλ Εζφδσλ 

 θ. Γεψξγην Πηηζηιή 

ΚΟΙΝ. : 1. Πξντζηάκελν Γεληθήο Δ/λζεο 

     Δηαρείξηζεο Αλζξσπίλνπ 

     Δπλακηθνχ θαη Οξγάλσζεο 

         θν Επζχκην Σαΐηε 

 2. Πξντζηάκελν Γ.Δ. 

   Τεισλείσλ & Ε.Φ.Κ. 

     θν Κσλ/λν Μνπξηίδε 

 3. Πξντζηάκελν Δ/λζεο Δηαρείξηζεο 

     Αλζξσπίλνπ Δπλακηθνχ 

    θν Ηιία Θενδψξνπ 

 

ΘΔΜΑ : «Πποζλήτειρ ςπαλλήλυν Ιδιυηικού Γικαίος Οπιζμένος 

σπόνος» 

Αλαθνξηθά κε ηελ ελεκέξσζε πνπ ιάβακε ζην πιαίζην ηεο 

ζπλάληεζεο ηεο 18
εο

 Ινπιίνπ 2022 γηα ηελ πξφζεζε ηεο ΑΑΔΕ λα 

πξνζιάβεη 400 άηομα πξνζσπηθφ κε ζρέζε εξγαζίαο ιδιυηικού δικαίος 

οπιζμένος σπόνος επαλαιακβάλνπκε ηελ πάγηα θαη αδηαπξαγκάηεπηε 

ζέζε καο, πνπ επηβεβαηψζεθε θαη απφ ην 22
ο
 ςνέδπιο, γηα ηελ 

απόππιτη θάζε ζρεδίνπ ελίζρπζεο ησλ ηεισλεηαθψλ ππεξεζηψλ κε 

πξνζσπηθφ συπίρ μόνιμη ζσέζη επγαζίαρ με ηο Γημόζιο ηνλίδνληαο 

παξάιιεια φηη ε πιένλ αμηφπηζηε ιχζε γηα ηελ ππνζηειέρσζε είλαη νη 

διοπιζμοί μέζυ ΑΔΠ. 

Επαλεηιεκκέλα ε Ομοζπονδία έρεη εθθξάζεη ηελ θάζεηε 

αληίξξεζή ηεο ζε αλάινγεο ελέξγεηεο, θαζψο δελ ζπλάδνπλ κε ην 

ηδηαίηεξν αληηθείκελν ηεο ηεισλεηαθήο ππεξεζίαο, ελψ ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηηο σαμηλέρ αμοιβέρ θαη ηνλ αςξημένο θόπηο επγαζίαρ δελ είλαη δπλαηφ 

λα απνηειέζνπλ έλα απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

αλαγθψλ ζε πξνζσπηθφ. 

Οη ηεισλεηαθέο δηαηππψζεηο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο απνηεινχλ έλα εληαίν αληηθείκελν, ζηνηρείν πνπ 

θαηαδείρζεθε θαη κέζσ ησλ ΠΘΕ. Η δηάθξηζε επνκέλσο ζε ζέζεηο 

εξγαζίαο ιηγφηεξν ζεκαληηθέο, ζηηο νπνίεο κπνξεί λα ηνπνζεηεζνχλ 
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εξγαδφκελνη κε ρακειφηεξα πξνζφληα ή ρσξίο ζπλνιηθή αληίιεςε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ, καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ε πξφηαζε απηή δελ 

απνβιέπεη ζηελ ελίζρπζε ηεο ηεισλεηαθήο ππεξεζίαο, αιιά ζηελ 

ηθαλνπνίεζε άιισλ ζηφρσλ. 

Είλαη απνξίαο άμην πψο ε Γενική Γιεύθςνζη Σελυνείυν και 

ΔΦΚ ππνζηεξίδεη ηελ πξφζιεςε ππαιιήισλ ΙΓΟΥ, απνδερφκελε 

δειαδή επζέσο ηελ ςποβάθμιζη ηνπ ηεισλεηαθνχ αληηθεηκέλνπ, 

πξνηείλνληαο κάιηζηα ηελ αμηνπνίεζή ηνπο ζηελ άζθεζε ηνπ 

ηεισλεηαθνχ ειέγρνπ, πνπ είλαη θνκβηθφ ζηνηρείν γηα ηελ πποζηαζία ησλ 

δεκνζηνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο ΔΔ θαη ηεο σώπαρ,  ηελ  πποάζπιζη 

ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηελ πποζηαζία ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, φπσο 

κε ζαθήλεηα πεξηγξάθεηαη ηφζν ζηνλ εθνικό φζν θαη ηνλ ενυζιακό 

κώδικα θαη αζθείηαη απφ ηεισλεηαθνχο ππαιιήινπο, κε θαζήθνλ ηελ 

πινπνίεζε ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ηεο απνζηνιήο ηεο ηεισλεηαθήο 

ππεξεζίαο. Ο πξνβιεκαηηζκφο πνπ δεκηνπξγείηαη γηα ηελ ζηάζε απηή 

γίλεηαη εληνλφηεξνο αλ αλαινγηζηεί θάλεηο φηη ν αξηζκφο ππεξεηνχλησλ 

ηεισλεηαθψλ ππαιιήισλ είλαη ν πςειφηεξνο ηα ηειεπηαία ρξφληα, 

ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ Δηεπζχλζεσλ πνπ παξαηίζεληαη 

ζηνλ επφκελν πίλαθα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ππάξρνληα πξνγξακκαηηζκφ 

ελίζρπζεο ηεο Υπεξεζίαο κε 600 άηνκα κφληκνπ πξνζσπηθνχ ην 

πξνζερέο δηάζηεκα.  

ΔΣΟ 

ΑΡΙΘΜΟ ΤΠΗΡΔΣΟΤΝΣΩΝ 

ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ 

ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ 

2013 2.186 

2014 2.057 

2015 2.152 

2016 2.154 

2017 2.217 

2018 2.241 

2019 2.268 

2020 2.281 

2021 2.418 

2022 2.460 

 

Τν θαζεζηψο πξνζιήςεσλ κε ζπκβάζεηο ΙΓΟΥ έρεη λα θάλεη κε 

έκηακηερ θαη εποσιακέρ αλάγθεο, γη’ απηφ θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ 

δηαδηθαζίεο θαη θξηηήξηα λιγόηεπο αςζηηπά θαη ελδερνκέλσο λιγόηεπο 
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αζθαλή, ίζσο θαη αμθίβοληρ αξιοκπαηίαρ. Η δπλακηθή θαη ε 

πνιππινθφηεηα ηεο Τεισλεηαθήο Υπεξεζίαο απαηηεί δηνξηζκνχο κέζσ 

ΑΔΠ πξνζαλαηνιηζκέλνπο ζηελ εμεηδίθεπζε, ζηε δηάξθεηα θαη 

πξνυπνζέηεη φκνην θαζεζηψο εξγαζίαο θαη ακνηβήο. 

Αληίζεηα ε επηινγή ηνπ θαζεζηψηνο πξνζιήςεσλ  κε ζπκβάζεηο 

ΙΓΟΥ δηέπεηαη απφ πποσειπόηηηα σο πξνο ηελ ζηειέρσζε θαη αλάπηπμε 

ηεο Τεισλεηαθήο Υπεξεζίαο. Δελ ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

ηεο αιιά ηελ ςπονομεύει. 

Θέηνπκε ην εξψηεκα, αλ έρεη πξνβιεθζεί ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο 

πνπ ζα εθαξκφζεη ε ΑΑΓΔ γηα ηνπο ΙΓΟΥ θαη κε πνην ηξφπν ζα 

επηκεξηζηεί ε επζχλε ζε πεξίπησζε κε επίηεπμεο ηεο ζηνρνζεζίαο. 

Η πποζυπινόηηηα θαη ν σαμηλόρ βαθμόρ ζςνειδηηοποίηζηρ ησλ 

ζεκάησλ πνπ εθ ησλ ζπλζεθψλ ζα έρεη έλα πξνζσπηθφ κε ζρέζε 

εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ αληηζηξαηεχεηαη ηελ ηδηαίηεξε θχζε ηνπ 

ηεισλεηαθνχ αληηθεηκέλνπ θαη θαζηζηά επικίνδςνη ηελ απαζρφιεζή ηνπο 

ηφζν γηα ηελ ππεξεζία φζν θαη γηα ηνπο ίδηνπο αηνκηθά. 

Ωο ζπλδηθαιηζηηθφο θνξέαο πνπ καρφκαζηε γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ 

ππαιιήισλ, δελ κπνξνχκε λα δερζνχκε λα ππεξεηνχλ ζηηο κνλάδεο 

εξγαδφκελνη πνπ κε πιεκκειή εθπαίδεπζε, ρσξίο ηελ εμαζθάιηζε πνπ 

πξνζθέξεη ην ππαιιειηθφ δίθαην θαη κε ην άγρνο ηεο απψιεηαο ηεο ζέζεο 

ηνπο, αλ δελ ππαθνχζνπλ ζε εληνιέο, ζα θιεζνχλ εληνχηνηο λα 

πινπνηήζνπλ κηα λνκνζεζία κε πνιιαπιέο παξακέηξνπο. 

Επηπιένλ, αλ θαη νη φξνη γηα ηελ πξφζιεςε εξγαδνκέλσλ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδησηηθνχ Δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ έρνπλ ιηγφηεξεο δηθιείδεο 

αζθαιείαο κε ηνπο θηλδχλνπο πνπ αλαθέξακε, εληνχηνηο ε δηαδηθαζία 

είλαη άκπυρ γπαθειοκπαηική θαη νη ζπλέπεηεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

δχλαηαη λα πξνμελήζεη είλαη αζχκκεηξα θαη ζα αθνινπζνχλ ηελ 

Υπεξεζία γηα ρξφληα. 

Η ΟΣΤΔ κε ζηφρν λα εηζθέξεη πάληα δεκηνπξγηθά ζηελ επίιπζε 

ησλ πξνβιεκάησλ πξνηείλεη: 

Α. Η ηεισλεηαθή ππεξεζία αξηζκεί ζήκεξα 2.460 ςπαλλήλοςρ θαη 

ζην πξνζερέο δηάζηεκα, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία απφ ηηο αξκφδηεο 

Δηεπζχλζεηο, πξφθεηηαη λα ενιζσςθεί κε 600 επιπλέον άηομα. Απφ ην 

2008 θαη κεηά έρνπλ ιάβεη ρψξα 3 κεγάινη δηαγσληζκνί κέζσ ΑΔΠ γηα 

ην δηνξηζκφ ππαιιήισλ κε κφληκε ζρέζε εξγαζίαο.   

Οη δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνληαη απφ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ησλ 

δηνξηζκψλ, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο νη ππεξεζίεο δχλαληαη λα θαιχςνπλ 

ηηο αλάγθεο ηνπο κε δηνξηζκφ επηιαρφλησλ ησλ δηαγσληζκψλ 

πνιιαπιαζηάδεη ηνλ αξηζκφ ησλ δηνξηζηέσλ, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα 

πξνθήξπμε. 
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Επηπιένλ κπνξεί λα επηηαρπλζεί ε εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ ζηε 

ΦΟΣΑ, κε ηελ πινπνίεζε εληαίνπ ζηαδίνπ θευπηηικήρ θαη ππακηικήρ 

εθπαίδεπζεο, ε νπνία ζα γίλεη απεπζείαο ζην Τεισλείν ηνπνζέηεζεο, 

ψζηε λα εμνηθνλνκεζεί πνιχηηκνο ρξφλνο, ρσξίο λα επεξεαζηεί αξλεηηθά 

ε εηζαγσγηθή εθπαίδεπζε. 

Β. Απαηηείηαη λα πξνρσξήζνπλ νη δηαδηθαζίεο εθζπγρξνληζκνχ 

ησλ ηεισλεηαθψλ δηαδηθαζηψλ θαη λα εθαξκνζηνχλ νη ήδε 

ζεζκνζεηεκέλεο επικαιποποιημένερ δηαδηθαζίεο, ψζηε λα 

απειεπζεξσζνχλ ηεισλεηαθνί ππάιιεινη, νη νπνίνη ζα δηαηεζνχλ ζε 

αληηθείκελα πνπ ππάξρεη κεγαιχηεξε αλάγθε. 

Δελ κπνξεί λα κελ πξνσζνχληαη νη απινπζηεχζεηο πνπ παξέρεη ην 

ελσζηαθφ δίθαην θαη νη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηελ 

εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο θαη λα παξακέλεη ε ππεξεζία  πξνζθνιιεκέλε 

ζε παξσρεκέλεο ιχζεηο. 

Δελ απνηειεί επηρείξεκα ε επίθιεζε φηη ν εθζπγρξνληζκφο ησλ 

δηαδηθαζηψλ είλαη σπονοβόπα θαη απγή δηαδηθαζία, δεδνκέλνπ φηη, αλ 

ππάξμεη ζσζηή πξνηεξαηνπνίεζε, δηαηεζνχλ πφξνη, φπσο ζπκβαίλεη ζην 

πιαίζην ηεο ςεθηνπνίεζεο ησλ θνξνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη νη 

αξκφδηεο ππεξεζίεο εξγαζηνχλ ρσξίο παξεκβάζεηο, ηα απνηειέζκαηα ζα 

είλαη γξήγνξα ρεηξνπηαζηά. 

Είλαη αληηθαηηθφ ζηε Φοπολογική Γιοίκηζη λα ηξέρεη ε 

απηνκαηνπνίεζε, ε ηππνπνίεζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο, δει. λα 

πινπνηείηαη ν ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ, ελψ 

αληίζεηα ζηα Τεισλεία λα πξνζαλαηνιίδεηαη ε ΑΑΓΔ ζε επηινγέο 

θθηνού θαη ανεκπαίδεςηος εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. 

Σε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ θαη κε ην δεδνκέλν φηη ν ηεισλεηαθφο 

θιάδνο κέζσ ησλ εθιεγκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπ έρεη κε ζαθήνεια ηεζεί 

κάθεηα ανηίθεηορ ζε πποζλήτειρ ΙΓΟΥ, δεηάκε άκεζα ζπλάληεζε καδί 

ζαο γηα ην ζέκα απηφ, ηνλίδνληαο φηη ζα πξνβνχκε ζε θάζε ελέξγεηα γηα 

ηε δηαζθάιηζε ηνπ κέιινληνο ηεο ππεξεζίαο θαη ησλ ηεισλεηαθψλ 

ππαιιήισλ. 

 


