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ΠΡΟ: 1. Γηνηθεηή Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

    Γεκνζίωλ Δζόδωλ 

    θ. Γεώξγην Πηηζηιή 

 2. Πξνϊζηάκελν Γ.Γ. 

    Σειωλείωλ & Δ.Φ.Κ. 

    θν Κωλ/λν Μνπξηίδε 

 3. Πξνϊζηάκελν Γεληθήο Γ/λζεο 

    Γηαρείξηζεο Αλζξωπίλνπ 

    Γπλακηθνύ θαη Οξγάλωζεο 

    θν Δπζύκην αΐηε  

 4. Πξνϊζηάκελν Γ/λζεο Γηαρείξηζεο 

    Αλζξωπίλνπ Γπλακηθνύ 

    θν Ηιία Θενδώξνπ 

 5. Γηεπζπληή Οξγάλωζεο 

    θν ηαύξν Αθαιίδε 

 

 

 

ΘΔΜΑ: «Αναβάθμιζη ένδεκα Σελωνείων Β΄ ηάξηρ ζε επίπεδο Α΄ ηάξηρ» 

 

Σν Γ ηεο ΟΣΤΔ ζηε ζπλεδξίαζή ηνπ ζηηο 17.01.2023 ζπδήηεζε ηα 

ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη θαηέιεμε κεηαμύ ηωλ άιιωλ ζηελ θάηωζη 

νκόθωλε απόθαζε: 

Γηεθδηθεί ηελ αλαβάζκηζε ηωλ θάηωζη ηειωλείωλ Β΄ ηάμεο 

1. ΓΟΪΡΑΝΗ 

2. ΓΡΑΜΑ 

3. ΚΙΛΚΙ 

4. ΚΟΜΟΣΗΝΗ 

5. ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ 

6. ΞΑΝΘΗ 

7. ΟΡΔΣΙΑΓΑ 
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8. ΡΔΘΤΜΝΟΤ 

9. ΣΤΛΙΓΑ 

ηα νπνία κε ηελ αξ. πξωη.  Γ.ΟΡΓ.Α/1014322/ΔΞ2016/16 (ΦΔΚ 

295 Β/12-02-2016) απόθαζε ηνπ ΓΓΓΔ ππνβαζκίζηεθαλ ζε 

ηειωλεία Β΄ ηάμεο ζην πιαίζην αλαδηάξζξωζεο θαη αλαθαζνξηζκνύ 

θαζ’ ύιελ θαη θαηά ηόπνλ αξκνδηόηεηαο νξγαληθώλ κνλάδωλ ηεο 

Γεληθήο Γηεύζπλζεο Σειωλείωλ θαη Δ.Φ.Κ,ζπλερίδνληαο λα αζθνύλ 

ηηο πξνβιεπόκελεο από ηηο δηαηάμεηο  αξκνδηόηεηεο ηωλ Σειωλείωλ 

Α’ ηάμεο, όπωο θαη ηωλ ηειωλείωλ  

10.  ΝΙΚΗ 

11.  ΣΡΙΚΑΛΩΝ 

Η ΟΣΤΔ είρε θαηαζέζεη ηελ θάζεηε δηαθωλία ηεο γηα ηελ 

ππνβάζκηζε ηωλ ελ ιόγω Σειωλείωλ, αλ θαη δελ είρε πξνζθιεζεί ζε 

δηάινγν θαη εθ ηνπ απνηειέζκαηνο δηθαηώλεηαη πιήξωο γηα ηηο ζέζεηο ηεο. 

Πξόθεηηαη γηα κνλάδεο νη νπνίεο 

 αζθνύλ θαη’ νπζία αξκνδηόηεηεο ηειωλείωλ Α΄ ηάμεο,  

 ν ειεγθηηθόο ηνπο ξόινο θαη ν θύθινο εξγαζηώλ ηνπο είλαη 

δηεπξπκέλνο, αλάινγνο κε ηωλ ηειωλείωλ Α΄ ηάμεο, 

 ζπκκεηέρνπλ ηζάμηα κε ηα Σειωλεία Α΄ ηάμεο ζηελ πινπνίεζε ηεο 

ζηνρνζεζίαο, όπωο  

 ηελ θαηαπνιέκεζε  ηνπ  ιαζξεκπνξίνπ  θαη 

 ηελ είζπξαμε ηωλ εζόδωλ, ελώ  

 έρνπλ ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ζηελ εμππεξέηεζε ηωλ νηθνλνκηθώλ 

θνξέωλ θαη ηελ ελίζρπζε ηωλ ηνπηθώλ θνηλωληώλ. 

Σαπηόρξνλα νη ππάιιεινη αλ θαη έρνπλ απμεκέλε επηρεηξεζηαθή  

επζύλε, θαζώο δηαηεξνύλ ηα θαζήθνληα ηνπ ππαιιήινπ ηνπ Σειωλείνπ 

Α΄ ηάμεο, θαζειώλνληαη ςπηπεζιακά θαη μιζθολογικά, ελώ κεηά ηελ 

εθαξκνγήηωλ ΠΘΔ θαη ηνπ εηδηθνύ κηζζνινγίνπ, δεκηνπξγείηαη κηα 

αζθπθηηθή, άδηθε θαη άληζε πξαγκαηηθόηεηα γηα απηνύο, δεδνκέλνπ όηη 

 δελ κπνξνύλ λα κεηαθηλεζνύλ, παξόηη δηαζέηνπλ ηα αλάινγα 

πξνζόληα, ζε ΠΘΔ εηδηθήο βαξύηεηαο ηωλ ηειωλείωλ Α΄ ηάμεο,  

 δελ κπνξνύλ λα εμειηρζνύλ θαζώο δελ πθίζηαληαη ΠΘΔ αλώηεξεο 

θαηεγνξίαο, ζέζεηο Δηδηθήο βαξύηεηαο θαη ζέζεηο επζύλεο ζην 

Σειωλείν ηνπο  

κε απνηέιεζκα λα έρνπλ αηζζεηά ρακειόηεξεο ακνηβέο. 
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ηα έμη ρξόληα πνπ κεζνιάβεζαλ από ηελ ππνβάζκηζε ηωλ 

Σειωλείωλ απνδείρζεθε αλαληίξξεηα όηη ε νξγαλωηηθή αλαδηνξγάλωζε 

δε ζπλέβαιε ζηε βειηίωζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο 

ηωλ Σειωλείωλ, ελώ πξνθάιεζε αίζζεκα δπζαξέζθεηαο ζηνπο 

ππεξεηνύληεο ππαιιήινπο πνπ ζεωξνύλ όηη απαμηώλεηαη ε δνπιεηά ηνπο 

θαη ππνβαζκίδεηαη ε πξνζθνξά ηνπο.  

Καινύκε ηε Γενική Γιεύθςνζη Σελωνείων & ΔΦΚ λα ζηεξίμεη 

ην δίθαην αίηεκα θαη λα ππνβάιεη πξόηαζε αλαβάζκηζεο, θαη επίζεο 

θαινύκε ηε δηνίθεζε ηεο ΑΑΓΔ λα ηθαλνπνηήζεη ην πάγην αίηημα ηεο 

Οκνζπνλδίαο γηα ηελ αναβάθμιζη ηων πποαναθεπόμενων Σελωνείων 

ζε Σελωνεία Α΄ ηάξηρ, αίξνληαο ηηο ηζρύνπζεο αληζόηεηεο, εληζρύνληαο 

ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηωλ κνλάδωλ. 

 

 

 


