
 

 

 

 

 

                                    

                      238                                                                           17 Οκτωβρίου 2017       
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

 Την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017 οι Τελωνειακοί Υπάλληλοι απεργούν με κυριότερα 

αιτήματα: 

1. Την κατάργηση ή τροποποίηση του άρθρου 159 του ν. 2960/01. 

2. Την εφάπαξ αξιολόγηση – Περιγράμματα θέσεων εργασίας.  

3. Την εξομοίωση των αποδοχών των νέων συναδέλφων μέσω ενιαίας νομοθετικής 

ρύθμισης και την κατοχύρωση των αμοιβών των ήδη υπηρετούντων εργαζομένων 

στην Τελωνειακή Υπηρεσία. 

4. Τη νομική θωράκιση των υπαλλήλων της Τελωνειακής Υπηρεσίας κατά την άσκηση 

των νόμιμων καθηκόντων τους. 

5. Τη στελέχωση της Τελωνειακής Υπηρεσίας και υποστήριξή της με   εξοπλισμό και 

σύγχρονα μέσα ελέγχου. 
Λόγω των προβλημάτων που θα προκύψουν στους συναλλασσομένους με τα Τελωνεία 

κατά τη διάρκεια της απεργίας, την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 00.01 και για τα 

Τελωνεία 24ωρης λειτουργίας μετά τη λήξη της νυχτερινής βάρδιας, παρακαλούμε για την 

ενημέρωση του κοινού σας (τηλεοπτικού, αναγνωστικού κ.λ.π.), αφού η απεργία μας, σε καμία 

περίπτωση, δεν αποβλέπει στην ταλαιπωρία του. 

 Έτσι το προσωπικό ασφαλείας κατά τη διάρκεια της απεργίας, θα προβαίνει μόνο σε 

τελωνειακές εργασίες που έχουν σχέση με την εισαγωγή και εξαγωγή ευπαθών ζωτικής ή 

εθνικής σημασίας προϊόντων, δηλαδή θα προέρχεται στην παράδοση μόνο: 

α) Στρατιωτικών εφοδίων (τα πάντα, αφού συνοδεύονται με έγγραφο του αρμοδίου 

Αρχηγείου) 

β) Υγειονομικού υλικού και φαρμάκων (μόνο αυτά που αφορούν αποκλειστικά στις 

ανάγκες των Νοσοκομείων) 

γ) Καυσίμων (αποκλειστικά για τις ανάγκες των Νοσοκομείων και των μέσων μαζικής 

μεταφοράς) 

δ) Ζώντων ζώων 

 Λόγω, επίσης, της ευαισθησίας των τελωνειακών υπαλλήλων και παρά το γεγονός ότι 

δεν υφίσταται νομική υποχρέωση, το προσωπικό ασφαλείας θα προέρχεται στην παράδοση: 

αα) Ημερήσιου και περιοδικού Τύπου και ταχυδρομικής αλληλογραφίας 

ββ) Διπλωματικών σάκων και διπλωματικού, γενικά, υλικού 

γγ) Ραδιοϊσοτόπων και ραδιενεργού υλικού 

 Επίσης, θα επιλαμβάνεται όλων των περιπτώσεων λαθρεμπορίας και όχι μόνο των 

σοβαρών που προβλέπει ο νόμος, καθώς και της δίωξης ναρκωτικών, ως συνήθως. 

 

 


