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Η ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΕΚΛΟΓΕΣ
ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Στις 11 Δεκεμβρίου 2010 ολοκληρώνε-

ται η διαδικασία ανάδειξης των αιρετών

εκπροσώπων για τα  Υπηρεσιακά Συμ-

βούλια (Γ΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο

Υπουργείου Οικονομικών και Μικτό

Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Σ.Δ.Ο.Ε. ) ως

και του Συμβουλίου Επιλογής Προϊστα-

μένων (Σ.Ε.Π.) για τη διετία 2011-2012.

Καλούμε τους συναδέλφους να συμ-

μετάσχουν μαζικά στην εκλογική διαδι-

κασία και να ψηφίσουν τους πλέον άξι-

ους από τους υποψηφίους για να τους

εκπροσωπήσουν στα συμβούλια. 

ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ: Απολογισμός απερχόμενης Διοίκησης-Οργανισμός,

Αναδιοργάνωση της Τελωνειακής Υπηρεσίας- Ηλεκτρονική Διακυ-

βέρνηση- Εργασιακές, Οικονομικές, Ασφαλιστικές και Συνταξιοδοτι-

κές σχέσεις Τελωνειακών Υπαλλήλων-Εκλογή νέας Διοίκησης.

Mετά τη διεξαγωγή των εκλογών της

3ης Ιουνίου 2010, πραγματοποιήθηκε στη

Ρόδο στις 18 Ιουνίου 2010, το 18ο Τακτικό

Συνέδριο της Ο.Τ.Υ.Ε., με ευθύνη της

προηγούμενης διοίκησης, η οποία έλαμ-

ψε διά της απουσίας της στο σύνολο των

εργασιών του.

Ήταν ένα συνέδριο άνευρο και υποτο-

νικό, χωρίς ουσιαστικό απολογισμό και

εισηγήσεις για τα θέματα που η προηγού-

μενη διοίκηση είχε επιλέξει.

Ακόμη και οι εξαιρετικές εισηγήσεις

κάποιων συναδέλφων αδικήθηκαν από

το όλο κλίμα που είχε διαμορφωθεί.

Όπως σας γνωρίσαμε με

Δελτίο Τύπου, την Τρίτη 12-

10-2010 πραγματοποιήθη-

κε  συνάντηση των Εκτελε-

στικών Επιτροπών των

τριών Ομοσπονδιών του Υπ.

Οικονομικών,  Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ.,

Ο.Τ.Υ.Ε.,  & Ο.Σ.Υ.Ο., με σκο-

πό να καθοριστεί μια κοινή

πορεία  δράσης για την α-

ντιμετώπιση των προβλη-

μάτων μας.

Αφού εκτιμήθηκε η γενι-

κότερη οικονομική κατά-

σταση, οι τρεις Ομοσπον-

δίες ομόφωνα αποφάσισαν

ότι: 

1. Δεν αποδέχονται καμία

περαιτέρω μείωση των

αποδοχών τους.

2. Δεν αποδέχονται καμία

υποβάθμιση του ρόλου,

του έργου και του κύ-

ρους του κάθε κλάδου

στα πλαίσια οποιασδή-

ποτε αναδιοργάνωσης

των Υπηρεσιών

3. Διεκδικούν ένα ειδικό μι-

σθολόγιο για τους Υπαλ-

λήλους του Υπ. Οικονο-

μικών με βάση το ξεχω-

ριστό έργο που επιτε-

λούν και μια οργανωτική

αναδιάρθρωση των Υπη-

ρεσιών με βάση τις

πραγματικές ανάγκες και

τις νέες τεχνολογίες.

Για τα προαναφερόμενα

θέματα ζητήθηκε από κοι-

νού  συνάντηση με τον κ.

Υπουργό Οικονομικών,

προ κειμένου να γίνει ένας

ουσιαστικός διάλογος για

όλα τα θέματα που απα-

σχολούν τις τρεις Ομοσπον-

δίες.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ

ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Το απόγευμα της ίδιας

μέρας η Ομοσπονδία μας,

σε επίπεδο Εκτελεστικής,

είχε προγραμματισμένη

συνάντηση με τον Υφυ-

πουργό Οικονομικών κ.

Δημήτρη Κουσελά, κατά

την οποία  συζητήθηκαν

διεξοδικά τα προβλήματα

της Τελωνειακής Υπηρε-

σίας.

Αναλυτικά επισημάνθη-

καν:

8 Οι δυσλειτουργίες

που παρουσιάζονται σή-

μερα στο σύνολο σχεδόν

των Τελωνειακών μονά-

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΑΣ

ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ.

ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΣΕΛΑ

Συνάδελφοι,

Βασική αρχή και αδιαπραγμάτευτη θέση της Ομοσπονδίας μας είναι η αντικειμε-

νική ενημέρωση σας επί όλων των γεγονότων και εξελίξεων που αφορούν τον κλάδο

μας. Σε αυτά τα πλαίσια,  σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω σημαντικά  κλαδικά

θέματα. 

συνέχεια στη σελ. 2

18ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Ο.Τ.Υ.Ε.

O
TYE

Η νέα Διοίκηση της ΟΤΥΕ που συγκροτήθηκε

σε Σώμα στις 24 Ιουνίου 2010, έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΡΕΤΣΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

ΡΕΤΣΙΝΑ ΕΛΕΝΗ

ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

ΚΑΚΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑΜΙΑΣ: 

ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΛΗ:

ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΤΣΙΓΚΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΚΑΡΔΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΞΥΠΝΗΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ



σελ. 2 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΝΕΑ

Ο νέος Υφυπουργός Οικονομικών
ΔΔΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΗΗΣΣ  ΚΚΟΟΥΥΣΣΕΕΛΛΑΑΣΣ

O  Δημήτρης Kουσε-

λάς γεννήθηκε στην Kυ-

παρισσία το 1955.

Σπούδασε πολιτικές

επιστήμες στο Πάντειο

Πανεπιστήμιο και συνέ-

χισε  τις σπουδές στα Nο-

μικά στο Πανεπιστήμιο

Aθηνών.

Tο 1979 κατατάχθη-

κε στην Πολεμική Aερο-

πορία και υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία ως έ-

φεδρος Aνθυποσμηναγός.

Συμμετείχε στο αντιδικτατορικό φοιτητικό κίνημα

και στην εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Eργάστηκε ως τραπεζοϋπάλληλος στην Eθνική Tρά-

πεζα από το 1981.

Διατέλεσε μέλος της Διοίκησης της Oμοσπονδίας

Tραπεζοϋπαλληλικών Oργανώσεων Eλλάδος (OTOE)

από το 1983, Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Eργα-

ζομένων Eθνικής Tράπεζας (ΣYETE) (1986-1990) και

Πρόεδρος του ιδίου Συλλόγου (1990-1993). Eξελέγη

Πρόεδρος της OTOE το 1993, επανεκλεγόμενος  για

τέσσερις συνεχόμενες θητείες  μέχρι το 2004, καθώς

και μέλος της Διοίκησης  και της Eκτελεστικής Eπιτρο-

πής της ΓΣEE  (1995-2004).

Διατέλεσε Γραμματέας  της Nομαρχιακής A3 (1980-

1984), μέλος της Kεντρικής Eπιτροπής του ΠAΣOK από

το 1994, αναπληρωτής Γραμματέας του τομέα Συνδι-

καλιστικού του ΠAΣOK, μέλος της Eπιτροπής Kαταστα-

τικού και Δεοντολογίας του Eθνικού Συμβουλίου του

ΠAΣOK και μέλος του πολιτικού συμβουλίου.

Yπήρξε επί σειρά ετών μέλος Δ.Σ. του Eκπαιδευτι-

κού Kέντρου της Eθνικής Tράπεζας, του Eθνικού Kε-

ντρου Eυρωπαϊκών Mελετών (EKEM), καθώς και μέλος

Δ.Σ. της Πολιτιστικής Oλυμπιάδας.

Στις Eυρωεκλογές του 1999  ήταν υποψήφιος με το

ευρωψηφοδέλτιο του ΠAΣOK.

Eκλέχθηκε πρώτος σε ψήφους Bουλευτής Mεσση-

νίας του ΠAΣOK τον Mάρτιο του 2004. Eπανεκλέχθηκε

τον Σεπτέμβριο  του 2007 και τον Oκτώβριο 2009.

Διετέλεσε Aντιπρόεδρος της Διαρκούς Eπιτροπής

Oικονομικών Yποθέσεων της Bουλής και εισηγητής

του KTEO Oικονομίας του ΠAΣOK.

Eίναι παντρεμένος με τη Bάγια Kανάβα και έχουν έ-

να γιο, τον Hλία.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ με τον ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ κ. ΚΟΥΣΕΛΑ
δων, οφείλονται κυρίως

στην έλλειψη προσωπι-

κού, πρόβλημα το οποίο

αναμένεται να επιδεινω-

θεί την επόμενη διετία,

λόγω των πολλαπλών προ-

γραμματισμένων συντα-

ξιοδοτήσεων και αποχω-

ρήσεων, απόρροια των

«ασφαλιστικών» μέτρων

που προωθούνται από την

Κυβέρνηση. 

Για την αντιμετώπιση

της υφιστάμενης κατάστα-

σης απαιτείται:

α) η πρόσληψη των α-

διόριστων επιτυχόντων

του διαγωνισμού του

2008 καθώς και των δικαι-

ωθέντων του διαγωνι-

σμού του 2002.

β) ο προγραμματισμός

προσλήψεων με γραπτό

διαγωνισμό μέσω Α.Σ.Ε.Π.

τουλάχιστον τριακοσίων

(300) νέων συναδέλφων

για την κάλυψη των Υπη-

ρεσιακών αναγκών.

Σύμφωνα με την εμπει-

ρία του παρελθόντος, η

λύση των μετατάξεων εί-

ναι αναποτελεσματική και

αδιέξοδη και είμαστε κα-

τηγορηματικά αντίθετοι.

8 Η σημερινή διαρ-

θρωτική δομή της Τελω-

νειακής Υπηρεσίας είναι

απαρχαιωμένη, γραφειο-

κρατική και γι αυτό επι-

βάλλεται η άμεση ανα-

διάρθρωσή της, αφού βέ-

βαια ληφθούν υπόψη οι

επερχόμενες αλλαγές των

τελωνειακών διαδικασιών

τόσο σε κοινοτικό επίπεδο

όσο και στο πλαίσιο εφαρ-

μογής των νέων πληροφο-

ριακών συστημάτων στη

χώρα μας.

Προτείναμε τη σύσταση

θεσμοθετημένης επιτρο-

πής με συμμετοχή της

Ομοσπονδίας για ένα νέο

οργανόγραμμα που θα

συμβάλει σημαντικά στην

ουσιαστική παρέμβαση

της Υπηρεσίας στο οικονο-

μικό και κοινωνικό γίγνε-

σθαι.  

8 Η συνέχιση λειτουρ-

γίας της Σ.Ε.Υ.Υ.Ο. κρίνε-

ται απαραίτητη, δεδομέ-

νης  και της εφαρμογής

των καινούριων συστημά-

των  (ICIS NET & ELENXIS).

Σε διαφορετική περίπτω-

ση να συσταθεί τμήμα στη

Διεύθυνση Προσωπικού

που θα έχει την ευθύνη

της εκπαίδευσης και επι-

μόρφωσης των συναδέλ-

φων. 

Ακόμα τονίστηκε ότι ε-

πιβάλλεται:

8 Η άμεση χρήση των

δύο πλοίων δίωξης για την

καταπολέμηση του λαθρε-

μπορίου και της φοροδια-

φυγής.

8 Η κατάργηση του

άρθρου 6 του Ν. 3845/10,

το οποίο ισχύει μόνο για

τους Υπαλλήλους του

Υπουργείου Οικονομικών

και κατ΄ ουσία καταργεί τα

Υπηρεσιακά συμβούλια

και ζητήσαμε να προωθη-

θούν για εξέταση  όλα τα

αιτήματα των συναδέλ-

φων που αφορούν υπηρε-

σιακές μεταβολές (επιλο-

γές, αποσπάσεις, μετακι-

νήσεις κ.λ.π.),  που εκκρε-

μούν στην αρμόδια Δ/νση.

8 Η επανεξέταση ό-

λων των χορηγούμενων α-

τελειών και επιστροφών

που αφορούν τους Ε.Φ.Κ.

(π.χ. σκάφη αναψυχής).

Τέλος,  τονίσαμε ότι δεν

αποδεχόμαστε καμία πε-

ραιτέρω μείωση των απο-

δοχών μας και απαιτούμε

αναγνώριση και στήριξη

του έργου μας.

Στη συνέχεια  ο κ. Υφυ-

πουργός τοποθετήθηκε

ως εξής:

8 Δήλωσε ότι δεν θα

υπάρξουν περαιτέρω μει-

ώσεις  σε μισθούς και συ-

ντάξεις στους εργαζομέ-

νους.

8 Δεσμεύτηκε ότι θα

προσληφθούν άμεσα οι

δικαιωθέντες του διαγω-

νισμού του 2002 και  ότι

θα προχωρήσουν τμηματι-

κά στην πρόσληψη ενός

ποσοστού των επιτυχό-

ντων  του διαγωνισμού

του 2008 (κατά σειρά μο-

ρίων). Η πρόβλεψη για το

2011 είναι οι προσλήψεις

να αντιστοιχούν περίπου

στο 20% των συνταξιοδο-

τήσεων.

8 Ζήτησε την πρότασή

μας για την  αναδιοργάνω-

ση του Υπ. Οικονομικών, η

οποία σε καμία περίπτω-

ση δε θα γίνει ερήμην μας.  

8 Υποσχέθηκε ότι θα

καταβληθεί κάθε  προ-

σπάθεια για την άμεση

λειτουργία των πλοίων.

8 Διευκρίνισε σχετικά

με το άρθρο 6 του Ν.

3845/ 10 ότι δεν είχε ενη-

μέρωση, αλλά θα το μελε-

τήσει και θα μας  απαντή-

σει.

8 Μας ενημέρωσε ότι

όσον αφορά στις μετατά-

ξεις,  πιθανόν να υπάρξει

πρόβλημα με τους Υπαλ-

λήλους των Ο.Τ.Α. που θα

μετακινηθούν σε άλλες

Υπηρεσίες του Δημοσίου.

8 Τέλος, ζήτησε να ε-

ντείνουμε όλοι τις προ-

σπάθειές μας για την πά-

ταξη του λαθρεμπορίου

και της φοροδιαφυγής, α-

ναγνωρίζοντας  όμως τις

δυσκολίες του έργου μας.

Συνέστησε δε  να καταγ-

γέλλουμε και να απομο-

νώνουμε τυχόν ακραία και

καταδικαστέα φαινόμενα

που συκοφαντούν όλο τον

κλάδο.

Η Ομοσπονδία μας εκ-

φράζει την ικανοποίησή

της για τη συνάντηση με

τον κ. Υφυπουργό και το

γόνιμο διάλογο που έλα-

βε χώρα  και ευελπιστεί

στην τήρηση των υποσχέ-

σεων και δεσμεύσεων α-

πό την πλευρά της Πολιτι-

κής Ηγεσίας. 

Για την Εκτελεστική 

Επιτροπή της ΟΤΥΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜ. ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ                               

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΡΕΤΣΙΝΑ

συνέχεια από τη σελ. 1

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να ενημερώνε-

στε για τη δράση της Ομοσπονδίας από την ηλεκτρο-

νική διεύθυνση  www.otye.gr.

Επίσης, όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να μας στεί-

λουν τις ιδέες, απόψεις, προτάσεις, ερωτήσεις τους

κ.λπ., μπορούν να το κάνουν μέσω της ιστοσελίδας,

πατώντας την επιλογή «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» (κάτω δεξιά)

ή στέλνοντας απευθείας ηλεκτρονικό μήνυμα στο

otye@first.gr.



ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΝΕΑ σελ. 3

Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
18ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Ο.Τ.Υ.Ε.

Mε βάση  τα στοιχεία που κατατέθηκαν

στην αρμόδια επιτροπή του 18ου Πανελλή-

νιου Συνεδρίου για τη νομιμοποίηση των

συνέδρων, η εκπροσώπηση των Τελωνεια-

κών Υπαλλήλων έχει ως εξής:

8Συμμετείχαν από την

ΠΑΣΚ-Τ οι:

1. Κάκκος Ιωάννης

2. Τριμπόνιας Δημή-

τριος

3. Καζανάς Πέτρος

4. Κωστάκης Μιχάλης

5. Ζυγογιάννης Δημή-

τριος

6. Χαλβαντζής Αθανά-

σιος

7. Λάσκαρης Ευάγγελος

8. Φράγκος Παναγιώ-

της

9. Ρετσινά Ελένη

10. Τζουανόπουλος

Κωνσταντίνος

11. Θέμελης Πέτρος

12. Βλαχόπουλος Κων-

σταντίνος

13. Μελανίτου Ειρήνη

14. Πέννας Χρήστος

15. Λούβης Παναγιώ-

της

16. Μπέλμπας Φίλιπ-

πος

17. Μπούρμπουλας Αν -

δρέας

18. Βιδάλης Γεώργιος

19. Παπαθεοδωράτος

Νέστορας

20. Πευκιανάκη Ασπα-

σία

21. Ρέππας Παυσανίας

22. Μπουκουβάλα

Ελευ  θερία

23. Κούνας Αντώνιος

24. Μπίνης Αριστομέ-

νης

25. Σαμιωτάκης Γεώρ-

γιος

26. Μπουρμπούλη Ξαν-

θίππη

27. Μπόσμος Χρήστος

28. Μαραγκός Γεώρ-

γιος

8Από τη ΔΑΚΕ-Τ οι:

1. Τσιγκάκος Απόστο-

λος

2. Βυτινάρος Αθανά-

σιος

3. Κορύλλος Δημήτριος

4. Οικονομόπουλος Δη-

μήτριος

5. Μαθιάσος Γεώργιος

6. Γιαλούρη Ειρήνη

7. Μακρυνιώτης Θεό-

δωρος

8. Καλλίτσας Δημήτριος

9. Μητσέας Κυριάκος

10. Ζουριδάκης Ηλίας

8Από την ΑΠΤΕ οι:

1. Κουλούρης Σπυρί-

δων

2. Ανδριώτη Δέσποινα

3. Τσαγκαράκης Γεώρ-

γιος

4. Γραμματικός Ιωάν-

νης

5. Κατσουρός Αθανά-

σιος

6. Στρατικοπούλου

Κων/να

7. Ξυπνητός Μιχαήλ

8. Παππάς Χρήστος

8Από τη ΔΕ-Τ οι:

1. Κωστόγιαννος Ευ-

στάθιος

2. Σιατούνης Κων/νος

3. Μεταξά – Μαριάτου

Ελένη

4. Μπαϊρακτάρης Πα-

ναγιώτης

5. Ισσοπούλου Ιουλία

6. Κούβαρης Εμμανου-

ήλ

8Από τη ΔΑΚΕ-Τ (ΕΝα)

οι:

1. Χρονοπούλου Ιωάν-

να

2. Παπαντώνης Από-

στολος

3. Λιόντος Ηλίας

1η ETY

(ΑΘΗΝΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

4. Βασιλάκος Νικόλαος

5. Μπαμπουκλή Σοφία:

8Συμμετείχαν από την

ΠΑΣΚ-Τ οι:

1. Κρέτσης Θεοδόσιος

2. Τσαντήλας Κων/νος

3. Εμμανουηλίδης Ηλί -

ας

4. Γεροπαύλου Διομή-

δης

5. Χουρδάκης Εμμανου-

ήλ

6. Τρουλινός Θεόδωρος

7. Κύρος Ιωάννης

8. Γαβριηλίδου Βικτω-

ρία

9. Ίτσιου Ευαγγελία

10. Χατζηαντωνίου Δο-

μνίκη

11. Μαυρίδης Δημή-

τριος

12. Σαββίδης Φώτιος

13. Μπάρμπας Χρήστος

14. Κουγιουμτζή Μαρία

8Από τη ΔΑΚΕ-Τ οι:

1. Καραδήμου Κων/νος

2. Καραδήμος Κων/νος

3. Καρδάκος Πέτρος

4. Λεμπέσση Άννα

5. Κουλίνας Κων/νος

6. Παλαιστή Αντιόπη

7. Αναγνώστου Άννα

8Από την ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-Τ οι:

1. Αγγέλογλου Αθανά-

σιος

2. Μουγδή Γεωργία

3. Πολυχρονίδης Κων-

σταντίνος

4. Χατζηχαρίση Χρυσή

8Συμμετείχαν από την

ΠΑΣΚ-Τ οι:

1. Ψυχάρης Αθανάσιος

2. Παναγιωτοπούλου

Θεανώ

3. Γιαλλελής Γεώργιος

4. Ορφανίδης Αβραάμ

5. Καρακάσης Ιωάννης

6. Τριλίβας Κων/νος

8Από τη ΔΑΚΕ-Τ οι:

1. Ζαχαράκης Πέτρος

2. Μιχελής Θωμάς

3. Κορομηλάς Ανδρέας

8Συμμετείχαν από την

ΠΑΣΚ-Τ οι:

1. Χονδροθύμιος Χρή-

στος

2. Καραβασίλη Βασιλι-

κή

8Από τη ΔΑΚΕ-Τ οι:

1. Ανδρέου Μαριάνθη

2. Τζούφας Κων/νος

8Συμμετείχαν από την

ΠΑΣΚ-Τ οι:

1. Αντωνούλη Βασιλική

2. Αγορίτσας Εμμανου-

ήλ

3. Γραββάνη Αμαλία

4. Μαυρίδης Κων/νος

8Από τη ΔΑΚΕ-Τ οι:

1. Καψιώχας Σωτήριος

2. Ράπτης Βασίλης

8Συμμετείχαν από την

ΠΑΣΚ-Τ οι:

1. Αποστολάκης Λά-

μπρος

2. Λαουδίκος Κων/νος

8Από το συνδυασμό

ΔΩΔΕ ΚΑ ΝΗΣΑ ο:

1. Μπακέλας Ιωάννης

8Από την Κίνηση Αγανα-

κτισμένων Τελωνεια-

κών ο:

1. Κονταρίνης Αθανά-

σιος

8Συμμετείχαν από την
ΠΑΣΚ-Τ οι:

1. Λυκίδης Πέτρος
2. Γρίβας Χρήστος
3. Παππάς Κώστας
4. Αξιουργός  Απόστο-

λος
5. Ζουμή Βασιλική

8Από τη ΔΑΚΕ-Τ οι:

1. Γιάννος Χρήστος
2. Ζαβιτσάνος Σπυρί-

δων

8Συμμετείχαν από ενω-
τικό ψηφοδέλτιο οι:

1. Ψωμάς Ιωάννης
2. Βουτσαδάκης Ιωάν-

νης
3. Καρυωτάκης Εμμα-

νουήλ
4. Παπαδάκης Ιωάννης

8Συμμετείχε από το συν-
δυασμό ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ η:

1. Κουτσάβλη Ανθίππη

8Συμμετείχαν  από ανε-
ξάρτητο ψηφοδέλτιο
οι:

1. Περτέσης Ανδρέας
2. Παπαμανώλης Γεώρ-

γιος

8Συμμετείχαν από την
ΠΑΣΚ-Τ οι:

1. Γρηγορίου Αθανά-
σιος

2. Ζίζικας Αριστείδης

8Από τη ΔΑΚΕ-Τ ο:

1. Κανιούρας Ευάγγε-
λος

2η ETY

(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ)

3η ETY

(ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 

- ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ)

4η ETY

(ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

- ΘΡΑΚΗ)

5η ETY

(ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΦΘΙΩΤΙΔΑ)

6η ETY

(ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ)

7η ETY

(ΗΠΕΙΡΟΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ - ΛΕΥΚΑΔΑ)

8η ETY

(ΚΡΗΤΗ)

9η ETY

(Β.Α. ΑΙΓΑΙΟ)

10η ETY

(ΚΥΚΛΑΔΕΣ)

11η ETY

(ΕΒΡΟΣ)



σελ. 4 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΝΕΑ

NEA ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ των ΕΤΥ
Ταυτόχρονα με τις εκλογές για την Ομο-

σπονδία, πραγματοποιήθηκαν αντίστοιχα

αρχαιρεσίες και σε  πρωτοβάθμια σωμα-

τεία για την εκλογή μελών για τα διοικητικά

συμβούλια τους. Έτσι προέκυψαν καινού-

ριες διοικήσεις ως παρακάτω:

• ΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

ΚΑΛΟΞΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ

• ΤΑΜΙΑΣ:

ΜΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ

• ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΖΙΖΙΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

• ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΖΗΣΗΣ

• ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

ΜΠΕΝΑΖΗ ΧΡΥΣΗ

• ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

ΚΑΝΙΟΥΡΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

• ΤΑΜΙΑΣ:

ΤΡΙΓΓΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

• ΜΕΛΗ:

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, 

ΝΤΑΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

11η ETY

(ΕΒΡΟΣ)

TO ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟO
T

Y
E

•Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ :

Ψ Ω Μ Α Σ  Ι Ω Α Ν Ν Η Σ

•Α ´  A Ν Τ Ι Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ :

Κ Υ Ρ Ο Σ  Ι Ω Α Ν Ν Η Σ

•Β ´  A Ν Τ Ι Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ :

Μ Π Α Κ Ε Λ Α Σ  Ι Ω Α Ν Ν Η Σ

•Γ ´  A Ν Τ Ι Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ :

Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Α Κ Η Σ  Λ Α Μ Π Ρ Ο Σ

•Γ Ε Ν .  Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ :  

Κ Α Ρ Α Β Α Σ Ι Λ Η  Β Α Σ Ι Λ Ι Κ Η

•Α Ν .  Γ Ε Ν .  Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ :

Γ Ρ Α Β Β Α Ν Η  Α Μ Α Λ Ι Α

•Μ Ε Λ Η :

Ε Μ Μ Α Ν Ο Υ Η Λ Ι Δ Η Σ  Η Λ Ι Α Σ

Ζ Ι Ζ Ι Κ Α Σ  Α Ρ Ι Σ Τ Ε Ι Δ Η Σ

Ζ Υ Γ Ο Γ Ι Α Ν Ν Η Σ  Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Σ

Κ Α Κ Κ Ο Σ  Ι Ω Α Ν Ν Η Σ

Κ Ρ Ε Τ Σ Η Σ  Θ Ε Ο Δ Ο Σ Ι Ο Σ

Λ Α Σ Κ Α Ρ Η Σ  Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ

Λ Υ Κ Ι Δ Η Σ  Π Ε Τ Ρ Ο Σ

Κ Ω Σ Τ Α Κ Η Σ  Μ Ι Χ Α Λ Η Σ

Μ Π Ο Υ Κ Ο Υ Β Α Λ Α  Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Α

Ρ Ε Τ Σ Ι Ν Α  Ε Λ Ε Ν Η

Σ Α Μ Ι Ω Τ Α Κ Η Σ  Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ

Τ Ρ Ι Μ Π Ο Ν Ι Α Σ  Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Σ

Ψ Υ Χ Α Ρ Η Σ  Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ

Κ Α Ρ Α Δ Η Μ Ο Υ  Κ Ω Ν / Ν Ο Σ

Κ Ο Ρ Ο Μ Η Λ Α Σ  Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ

Κ Ο Ρ Υ Λ Λ Ο Σ  Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Σ

Τ Σ Ι Γ Κ Α Κ Ο Σ  Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Σ

Κ Α Ρ Δ Α Κ Ο Σ  Π Ε Τ Ρ Ο Σ

Κ Α Ψ Ι Ω Χ Α Σ  Σ Ω Τ Η Ρ Ι Ο Σ

Μ Ι Χ Ε Λ Η Σ  Θ Ω Μ Α Σ

Χ Ρ Ο Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  Ι Ω Α Ν Ν Α

Κ Α Τ Σ Ο Υ Ρ Ο Σ  Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ

Ξ Υ Π Ν Η Τ Ο Σ  Μ Ι Χ Α Η Λ

Σ Ι Α Τ Ο Υ Ν Η Σ  Κ Ω Ν / Ν Ο Σ

Μ Ο Υ Γ Δ Η  Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α

• ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΚΑΚΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

• ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΤΕΤΡΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

• ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

ΑΝΔΡΙΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

• ΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

ΘΕΜΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

• ΤΑΜΙΑΣ:

ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

• ΜΕΛΗ:

ΚΑΖΑΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ,

ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ,

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ,

ΚΟΛΛΙΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ,

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 

KΩΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

• ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΚΡΕΤΣΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

• Α´ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ

ΗΛΙΑΣ

• Β´ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΛΕΜΠΕΣΗ ΑΝΝΑ

• ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

• ΤΑΜΙΑΣ:

ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

• ΜΕΛΗ:

ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ, 

ΚΑΡΔΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ,

ΑΓΓΕΛΟΓΛΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

• ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΤΖΟΥΦΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

• ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ

• ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

ΠΙΣΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

• ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

ΚΑΣΠΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

• ΤΑΜΙΑΣ:

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

• ΜΕΛΗ:

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 

ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

• ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΨΩΜΙΑΔΗΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

• ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΓΡΑΒΒΑΝΗ ΑΜΑΛΙΑ

• ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

ΚΟΛΛΙΤΣΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

• ΟΡΓΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ

• ΤΑΜΙΑΣ:

ΜΠΑΡΔΑ ΕΛΕΝΗ

• ΜΕΛΗ:

ΚΑΨΙΩΧΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ,

ΚΟΣΚΙΝΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ

• ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΛΥΚΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

• ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΓΕΡΑΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩ

1η ETY

(ΑΘΗΝΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

2η ETY

(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ)

4η ETY

(ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

- ΘΡΑΚΗ)

5η ETY

(ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΦΘΙΩΤΙΔΑ)

7η ETY

(ΗΠΕΙΡΟΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ - ΛΕΥΚΑΔΑ)

• ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

ΓΡΙΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

• ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

• ΤΑΜΙΑΣ:

ΜΑΚΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

• ΜΕΛΗ:

ΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

• ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΨΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

• ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

• ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

ΠΑΖΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

• ΤΑΜΙΑΣ:

ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

• ΜΕΛΗ:

ΜΑΥΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ,

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ,

ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΚΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

• ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΓΑΒΑΛΑΣ ΚΟΣΜΑΣ

• ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

• ΤΑΜΙΑΣ:

ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

• ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΠΕΡΤΕΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

• ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΒΕΝΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

• ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

8η ETY

(ΚΡΗΤΗ)

9η ETY

(Β.Α. ΑΙΓΑΙΟ)

10η ETY

(ΚΥΚΛΑΔΕΣ)
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Κυρίες και κύριοι Σύνεδροι,

Είμαι εδώ σήμερα για να χαιρε-

τίσω την έναρξη του 18ου Συνεδρί-

ου σας και εύχομαι οι εργασίες αυ-

τές να είναι εποικοδομητικές, δημι-

ουργικές και πάνω απ’ όλα να έ-

χουν φαντασία για τη βελτίωση ό-

σο το δυνατόν περισσότερο των

συνθηκών της δικής σας εργασίας,

αλλά και των συνθηκών των εμπο-

ρευομένων που έρχονται σε επαφή

με την Τελωνειακή Υπηρεσία. 

Πράγματι η Τελωνειακή Υπηρε-

σία είναι σημαντική, προσφέρει

πάρα πολλά. Οι υπηρετούντες την

Τελωνειακή Υπηρεσία είναι δημι-

ουργικοί άνθρωποι, είναι άνθρω-

ποι με ενδιαφέρον και αυταπάρνη-

ση πολλές φορές. 

Έχω την τύχη να έχω γνωρίσει

αρκετούς από σας στην άσκηση

των καθηκόντων σας. Τιμούμε τον

Κλάδο. Οπωσδήποτε πιστεύουμε

ότι εσείς μπορείτε να κάνετε περισ-

σότερα. 

Στην παρούσα οικονομική συ-

γκυρία την οποία διέρχεται η χώρα

και δεν χρειάζεται να σας αναφέρω

σε ποια κατάσταση βρίσκεται η χώ-

ρα μας σήμερα, έχετε υποχρέωση

να εντείνετε την προσπάθειά σας,

έτσι ώστε να εισπράξει το Δημόσιο

όσο μπορεί περισσότερο από αυτά

τα οποία πρέπει να εισπράξει. Μι-

λάμε για τα νόμιμα και δίκαια που

πρέπει να εισπράττει. 

Είναι υποχρέωσή σας λοιπόν να

εντείνετε αυτή την προσπάθεια, να

δώσετε τον καλύτερο εαυτό σας,

να προσπαθήσετε να κινητοποιή-

σετε όλες τις δυνάμεις που έχετε

στη διάθεσή σας, έτσι ώστε να έ-

χουμε το καλύτερο δυνατό αποτέ-

λεσμα. Γιατί αν έχουμε το καλύτερο

δυνατό αποτέλεσμα, τότε στο τέ-

λος της ημέρας θα είμαστε όλοι πιο

ικανοποιημένοι και εσείς ως Υπη-

ρεσία και εμείς ως Πολιτική Ηγεσία

του Υπουργείου και το Κράτος μας,

ότι μπορέσαμε να βγούμε γρήγορα

από αυτή τη δύσκολη κατάσταση

στην οποίαν έχουμε περιέλθει.

Κυρίες και κύριοι, 

Πράγματι άκουσα τη συνάδελφό

σας εδώ να μιλάει, ότι πολλές φο-

ρές ο Κλάδος σας συκοφαντείται.

Δυστυχώς υπάρχουν μερικοί, λίγοι,

ελάχιστοι αν θέλετε, οι οποίοι δη-

μιουργούν αυτή την εικόνα. Απο-

μονώστε τους εσείς οι ίδιοι, εσείς

τους ξέρετε, εσείς μπορείτε να τους

απομονώσετε, εσείς μπορείτε να

τους καταγγείλετε. Γιατί όχι; Όταν

αμαυρώνουν έναν Κλάδο, όταν α-

μαυρώνουν υπολήψεις, όταν α-

μαυρώνουν ανθρώπους οι οποίοι

με τον ιδρώτα του προσώπου τους

και με την ηθική και με τον Νόμο

προσπαθούν να βγάλουν το ψωμί

τους, δεν έχει κανένας το δικαίωμα

να τους αμαυρώνει. Άρα έχετε υπο-

χρέωση πολλές φορές να τους κα-

ταγγείλετε και να τους απομονώσε-

τε, δεν είναι ρουφιανιά αυτό το

πράγμα καθόλου. Θα μπορέσουμε

έτσι να φτάσουμε πιο γρήγορα

στην εξυγίανση του Κλάδου. Θα

μπορέσουμε έτσι να ξαναπάρει τη

θέση που πρέπει να έχει στην κοι-

νωνία ο Τελωνειακός Κλάδος και να

έχετε ψηλά το κεφάλι και εμείς ως

ηγεσία να είμαστε υπερήφανοι για

σας. 

Γιατί εγώ ειλικρινά σας λέω, ε-

πειδή έχω γνωρίσει πάρα πολλούς

από σας, στεναχωριέμαι και θλίβο-

μαι όταν ακούω ότι όλοι κάνουν

αυτό. Όχι, δεν είναι όλοι, ουδέποτε

υπήρξαν όλοι. Και δεν είναι δυνα-

τόν τα παιδιά σας να μην μπορούν

να πάνε στο σχολείο, για να τα ει-

ρωνεύονται τα άλλα παιδιά, όταν

ακούνε ότι ο πατέρας τους είναι Τε-

λωνειακός ή Εφοριακός. 

Έχουμε υποχρέωση λοιπόν μαζί

να προσπαθήσουμε να εξυγιάνου-

με τον Κλάδο από όποια ζιζάνια υ-

πάρχουν ανάμεσά σας. Γιατί δυ-

στυχώς στην κοινωνία ισχύει αυτό

το οποίο λέει μια παροιμία: «Το πο-

ντίκι έφαγε το τυρί, τα ποντίκια

φταίνε» και παίρνει μπάλα όλους. 

Έχουμε λοιπόν υποχρέωση να δώ-

σουμε τη μάχη μας και εδώ και εί-

ναι πάρα πολύ σημαντικό. 

Πρέπει επιτέλους η χώρα και δεν

είναι μόνο ο δικός σας Κλάδος, εί-

ναι όλη η πολιτική ζωή, είναι η οι-

κονομική ζωή του τόπου η οποία

τον τελευταίο καιρό βρίσκεται σε

μια δίνη απαράδεκτη για σύγχρονο

Κράτος. Απαράδεκτη! 

Εάν τώρα δεν πάρουμε όλοι τις

μεγάλες αποφάσεις να εξυγιάνου-

με την πολιτική ζωή και να εξυγιά-

νουμε και την οικονομική ζωή του

τόπου, που μέρος της είστε και ε-

σείς, τότε θα είμαστε υπόλογοι α-

πέναντι στην ιστορία και απέναντι

στα παιδιά μας. 

Γι’ αυτό λοιπόν κάνω έκκληση σε

όλους εσάς που είσαστε η ηγεσία

του Κλάδου, να μπείτε μπροστάρη-

δες για να ξεκαθαρίσουμε αυτή τη

γάγγραινα που πράγματι δεν απο-

τελεί τιμή σε κανέναν. 

Κυρίες και κύριοι, 

Κηρύσσοντας την έναρξη του Συ-

νεδρίου σας, θέλω να πιστεύω ότι η

προσπάθεια την οποία θα κάνετε,

έτσι ώστε να αυξηθούν τα έσοδα

και η Τελωνειακή Υπηρεσία φαίνε-

ται ότι στο πρώτο πεντάμηνο πάει

καλά στην αύξηση των εσόδων. Βε-

βαίως αυξήθηκαν οι Ειδικοί Φόροι

Κατανάλωσης, αυξήθηκε ο ΦΠΑ,

αυξήθηκαν διάφοροι ειδικοί φόροι

οι οποίοι ευνοούν αυτό. Αλλά θέ-

λουμε επίσης την εντατικοποίηση

της εργασίας σας. Στο θέμα των Τε-

λωνιακών Αποθηκών να κάνετε φυ-

σική απογραφή. Ότι έχετε στο Δικα-

στικό, να το προχωρήσετε, όπου υ-

πάρχει καθυστέρηση πρέπει να το

εισπράξετε με κάθε τρόπο. 

Είναι άμεση προτεραιότητα να

βάλετε μπροστά ότι χρειάζεται, για

να μπορέσουμε να εισπράξουμε

περισσότερα χρήματα αυτόν τον

χρόνο και τα δύο επόμενα. Γιατί ό-

πως σας είπα, η οικονομική κατά-

σταση της χώρας δεν επιτρέπει κα-

μία απολύτως ολιγωρία από κανέ-

ναν μας και θα κριθούμε όλοι, ε-

μείς ως Πολιτική Ηγεσία και εσείς

ως μηχανισμός είσπραξης. 

Το Δημόσιο, το Κράτος, δεν έχει

άλλο μηχανισμό είσπραξης, το

Υπουργείο Οικονομικών είναι το

μόνο Υπουργείο το οποίον εισπράτ-

τει, παίρνει από τον πολίτη. Όλα τα

άλλα Υπουργεία μέρισμα από αυτό

που εισπράττουμε εμείς, το μοιρά-

ζουν στους πολίτες. 

Γινόμαστε πολλές φορές αντιπα-

θείς. Αλλά αν είμαστε δίκαιοι, ξέ-

ρουμε ότι έχουμε κάνει το καθήκον

μας. 

Αν με αυστηρότητα αλλά δικαιο-

σύνη εφαρμόζουμε τον Νόμο, δεν

μπορεί κανένας να μας πει τίποτα.

Και αν πράγματι με την εργασία

μας, με τη φιλοπονία μας κερδί-

σουμε το στοίχημα, τότε να είστε

βέβαιοι ότι όλοι θα είμαστε πολύ

υπερήφανοι. 

Γιατί όπως σας είπα, ο μηχανι-

σμός είσπραξης είναι οι Εφορίες

και τα Τελωνεία. 

Αν εσείς λοιπόν αποτύχετε, θα έ-

χουμε αποτύχει και εμείς ως Πολι-

τική Ηγεσία του Υπουργείου Οικο-

νομικών. Και αν αποτύχει το

Υπουργείο Οικονομικών στο θέμα

της είσπραξης των εσόδων, τότε θα

έχουμε αποτύχει γενικώς ως Κρά-

τος, θα έχουμε αποτύχει ως Ελλάδα

και νομίζω ότι κανένας, όπου και

αν ανήκει, ότι και αν πιστεύει, δεν

θα είναι υπερήφανος γι’ αυτή την

αποτυχία.

Και τελειώνοντας θέλω να πω,

πράγματι οι εργαζόμενοι δέχονται

μια ισχυρή πίεση. Δεν μου αρέσει

να κρύβω τα θέματα. Δέχονται μια

ισχυρή πίεση, πολλές φορές μπορεί

να φτάνει τα όρια της αδικίας.

Πράγματι έτσι είναι. 

Είναι άμεση ανάγκη όμως όλοι

να βάλουμε πλάτη. Γιατί αν δεν βά-

λουμε πλάτη, τότε, σας είπα, το

δεύτερο κακό θα είναι χειρότερο α-

πό το πρώτο. Και κανένας δεν θα

μπορεί να συγχωρέσει τον εαυτό

του όταν θα κάνει απολογισμό και

θα λέει: «Ναι, μπορούσαμε και ε-

μείς να βοηθήσουμε λίγο παραπά-

νω και δεν το κάναμε και με την ο-

λιγωρία μας αυτή οδηγήσαμε τη

χώρα εδώ που την οδηγήσαμε». 

Κυρίες και κύριοι, 

Πράγματι εμείς και προσωπικά

εγώ θέλω να σας κοιτάω όλους στα

μάτια και να νοιώθω υπερήφανος,

όπως και το Υπουργείο θέλει να

νοιώθει υπερήφανο για τους υπαλ-

λήλους του, για τους ανθρώπους ε-

κείνους τους οποίους τους έχει

στην πρώτη γραμμή. 

Ξέρω τις αντίξοες συνθήκες στις

οποίες εσείς εκτελείτε  τα καθήκο-

ντά σας. Γιατί δεν είμαι από αυτούς

που κλείνομαι σ’ ένα γραφείο. Προ-

χθές ήμουν στον Έβρο, σήμερα εί-

μαι εδώ, αύριο θα είμαι αλλού. Και

είμαι μέσα στις Υπηρεσίες και βλέ-

πω και τις συνθήκες που δουλεύετε

και βλέπω και τα ωράρια τα οποία

έχετε. 

Προσπαθήστε, προσπαθήστε,

προσπαθήστε, το έχουμε ανάγκη.

Σας ευχαριστώ πολύ.

ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

στο 18ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Ο.Τ.Υ.Ε.
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Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Eίναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι σήμερα ζούμε μία από τις μεγα-

λύτερες οικονομικές κρίσεις παγκοσμίως. Kαι η Tελωνειακή Yπηρε-

σία όμως βρίσκεται σε παρόμοια κρίση, αν όχι και μεγαλύτερη. Kα-

θημερινά αμφισβητείται και γίνεται αρνητικό πρωτοσέλιδο στα πε-

ρισσότερα M.M.E. Tα περισσότερα Tελωνεία με την συνεχή μείωση

προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων υπολειτουργούν και παρου-

σιάζουν εικόνα διάλυσης. Σήμερα υπηρετούμε 2.998 Tελωνειακοί

(στοιχεία 14/6/2010) και είναι προγραμματισμένες 48 αποχωρήσεις

το 2010, 219 το 2011 και 327 το 2012. Mάλιστα εάν υπάρξουν επώ-

δυνες αλλαγές στο ασφαλιστικό από 1-1-2011, δεν αποκλείεται οι α-

ποχωρήσεις αυτές να υπερδιπλασιαστούν.

Mε την ολοκλήρωση και εφαρμογή των νέων ηλεκτρονικών συ-

στημάτων:

1. ICISNET (Nέο πληροφοριακό σύστημα Tελωνείων)

2. ELENXIS (Σύστημα διαχείρισης ελέγχων) 

3. O.Π.Σ.KY (Σύστημα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων του Y.O.), 

θα αλλάξουν ριζικά οι διαδικασίες. Eπιβάλλεται λοιπόν να αλλάξει

και η δομή και η λειτουργία της Tελωνειακής Yπηρεσίας.

O νέος οργανισμός που έγινε το 2006 (Π.Δ. 117/06) για την ανα-

διοργάνωση των περιφερειακών Tελωνειακών Yπηρεσιών δεν έλυσε

κανένα πρόβλημα. Oυσιαστικά δημιούργησε νέες θέσεις προϊσταμέ-

νων, δημιούργησε νέα τμήματα εκ των υστέρων ελέγχων και μετονό-

μασε τα τμήματα Γενικών θεμάτων σε Διοικητικής Yποστήριξης και

τα Tμήματα Πληροφοριών και Eπιτήρησης σε Tμήματα Πληροφο-

ριών Παραποιημένων και Δίωξης.

Για εμάς συνάδελφοι, όπως επισημάνθηκε και στο προηγούμενο

συνέδριο το 2007 στα Σύβοτα, ο οργανισμός αυτός ήταν ξεπερασμέ-

νος πριν ακόμα εφαρμοστεί. Eμείς πιστεύαμε και πιστεύουμε και σή-

μερα ότι χρειάζεται  μία ουσιαστική και ολοκληρωμένη αναδιοργά-

νωση της Tελωνειακής Yπηρεσίας. Άμεση λοιπόν προτεραιότητα εί-

ναι η σύνταξη ενός νέου οργανισμού για την Tελωνειακή Yπηρεσία.

O οργανισμός αυτός πρέπει:

• Nα είναι σύγχρονος και ενιαίος, να έχει ως αφετηρία την Kεντρική

Yπηρεσία, να συνεχίζει στις αποκεντρωμένες Yπηρεσίες και τις Πε-

ριφέρειες και να καταλήγει στα Tελωνεία.

• Nα λαμβάνει υπ’ όψιν τα νέα δεδομένα και να συμβάλλει στη δη-

μιουργία μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής Tελωνειακής Yπη-

ρεσίας.

• Nα προχωράει σε μία ουσιαστική και ολοκληρωμένη αναδιοργά-

νωση της Tελωνειακής Yπηρεσίας με τη δημιουργία ισχυρών Tε-

λωνειακών μονάδων.

Eίναι λοιπόν επιτακτική ανάγκη να συγκροτηθεί άμεσα επιτροπή

σύστασης νέου οργανισμού με συμμετοχή και της O.T.Y.E. σε διαπα-

ραταξιακό επίπεδο γιατί οι εξελίξεις τρέχουν και δεν περιμένουν.

Στο σημείο αυτό  θα ήθελα να κάνω μία αναφορά και στα διάφο-

ρα σχέδια που κυκλοφορούν ανεπισήμως και αφορούν στην ανα-

διοργάνωση των Yπηρεσιών του Yπουργείου Oικονομικών και μιλά-

νε για τη δημιουργία Περιφερειακών Kέντρων Eίσπραξης Eσόδων ή

Tοπικών Oικονομικών Kέντρων. Θέλω να δηλώσω ότι τα σχέδια αυτά

δεν μας εκφράζουν και τα απορρίπτουμε κατηγορηματικά. Yπάρχει

όμως κανείς από εμάς εδώ που πιστεύει, ότι εάν εμείς δεν καταθέ-

σουμε ολοκληρωμένο σχέδιο δεν θα μας επιβάλλουν κάποιο άλλο; Tι

απομένει λοιπόν;  Nα κινηθούμε γρήγορα για να μην τρέχουμε πίσω

από τις εξελίξεις.

Όσον αφορά τώρα ειδικότερα:

KENTPIKH YΠHPEΣIA

H αρμοδιότητα των κεντρικών διευθύνσεων επιβάλλεται να είναι

καθαρά επιτελική. Aποκλειστική της αρμοδιότητα θα είναι η χάραξη

πολιτικής, η έκδοση διαταγών και ρυθμίσεων και η επίβλεψη τήρη-

σης της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Kάτω από τη Γενική

Δ/νση Tελωνείων και E.Φ.K. παραμένουν οι υφιστάμενες Tελωνεια-

κές Δ/νσεις, γίνεται περαιτέρω μερική ανακατανομή αρμοδιοτήτων

και προτείνεται η δημιουργία νέων τμημάτων για να ανταποκριθούν

στις  απαιτήσεις των νέων ηλεκτρονικών συστημάτων ICISNET,

ELENXIS και O.Π.Σ.KY. H Γενική Δ/νση Tελωνείων και E.Φ.K. θα δημι-

ουργήσει το θεσμικό πλαίσιο για την συλλογή και επεξεργασία των

πληροφοριών, την πραγματοποίηση της ανάλυσης κινδύνου με αντι-

κειμενικά και αδιάβλητα κριτήρια και τη διενέργεια των ελέγχων. Oι

έλεγχοι αυτοί θα είναι στοχευμένοι και θα μπορούν να πραγματο-

ποιηθούν α) εκ των προτέρων, β) κατά τη διάρκεια της διαδικασίας

και γ) εκ των υστέρων.

TEΛΩNEIAKEΣ ΠEPIΦEPEIEΣ

Oι τελωνειακές  περιφέρειες θα λειτουργούν αυτοτελώς και πρέ-

πει να είναι επτά (7) και να ταυτίζονται με τις διοικητικές περιφέρει-

ες του “KAΛΛIKPATH”. Eπιβάλλεται όμως να γίνει μεταφορά ουσια-

στικών αρμοδιοτήτων από την Kεντρική Yπηρεσία. Kύρια αρμοδιότη-

τά τους θα  είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση της ορθής λει-

τουργίας των Tελωνείων  που υπάγονται σ’ αυτές.

EΛYT

Πρέπει να παραμείνουν οι τρεις Eλεγκτικές Yπηρεσίες που λει-

τουργούν σήμερα αλλά πρέπει να γίνει μερική αναδιάρθρωση αυ-

τών καθώς και μερικός αναπροσανατολισμός  των στόχων τους. Στο

νέο ηλεκτρονικό περιβάλλον, οι εκ των υστέρων έλεγχοι αποκτούν

τεράστια σημασία και οι EΛYT θα έχουν κυρίαρχο και σημαντικό ρό-

λο σ’ αυτούς. Tα παραρτήματα της Hγουμενίτσας και της Aλεξαν-

δρούπολης πρέπει να καταργηθούν γιατί δεν προσέφεραν τίποτα.

TEΛΩNEIA

Tα περισσότερα Tελωνεία με την μεγάλη έλλειψη προσωπικού υ-

πολειτουργούν και παρουσιάζουν εικόνα διάλυσης. Δεν είναι δυνα-

τόν να υπάρχει σήμερα Tελωνείο στη Θεσσαλονίκη με 22 υπαλλή-

λους και να έχει από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα 273 παρα-

στατικά. Eπιβάλλεται λοιπόν να επανεξεταστεί από μηδενική βάση η

ύπαρξη και λειτουργία κάθε Tελωνείου με ενιαία κριτήρια. 

Πρέπει να δημιουργηθούν ισχυρές Tελωνειακές μονάδες για να

μπορέσουν να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα. Mε τον κεντρικό

τελωνισμό τελωνειακές μονάδες που δεν θα εκσυγχρονιστούν και

δεν θα οργανωθούν για να εξυπηρετούν τους οικονομικούς φορείς

θα μείνουν στο περιθώριο και θα κλείσουν. 

Bασική μας θέση είναι σε κάθε νομό να υπάρχει μόνο ένα Tελω-

νείο, εκτός φυσικά  της Aττικής και της Θεσσαλονίκης. Δεν μπορεί σε

ένα νομό π.χ. της Kορινθίας να υπάρχουν 4 τελωνεία. 

Για την 2η Περιφέρεια η παράταξή μας κατέθεσε συγκεκριμένη

πρόταση που εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δ.Σ. της τοπικής ένωσης

και προβλέπει στην Θεσσαλονίκη τα επτά (7) Tελωνεία να συγχω-

νευθούν σε 4.

1 Eισαγωγής - εξαγωγής για τις θαλάσσιες μεταφορές εντός λιμέ-

νος, 1 Eισαγωγής - εξαγωγής για τις οδικές  και σιδηροδρομικές με-

ταφορές, 1 E.Φ.K. και 1 του Aερολιμένα “Mακεδονία”.
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Iδιαίτερο βάρος πρέπει να δοθεί στα Tελωνεία Eισόδου - Eξόδου

που αποτελούν και πύλες της E.E. και τα οποία πρέπει να στελεχω-

θούν και να υποστηριχθούν με ανάλογο τεχνολογικό εξοπλισμό για

την διασφάλιση των διερχόμενων εμπορευμάτων (εισαγωγών - εξα-

γωγών - διαμετακόμισης). 

Eπιβάλλεται επίσης να υπάρχουν Tελωνεία σε ορισμένα νησιά της

χώρας μας  και κυρίως σε αυτά του Aνατολικού Aιγαίου για ευνόη-

τους λόγους.

ΣΔOE

Tα τελευταία χρόνια απαξιώθηκε συστηματικά και συνειδητά και

τα αποτελέσματα τα είδαμε όλοι, αφού υπήρξε πλήρης κατάρρευση

των ελεγκτικών μηχανισμών. H επαναφορά του ονόματος από YΠEE

σε ΣΔOE δεν αρκεί από μόνη της να βελτιώσει τα πράγματα. Eπιβάλ-

λεται:

• H μερική αναδιοργάνωση της Kεντρικής του Yπηρεσίας  και των

περιφερειακών Δ/νσεων, τμημάτων και γραφείων.

• H ενίσχυσή του με ειδικευμένο προσωπικό που θα ελέγχεται για

την συμπεριφορά του και την αποτελεσματικότητά του.

• H ενασχόλησή του με την διακίνηση των εμπορευμάτων και κατά

προτεραιότητα με εκείνα που βαρύνονται με E.Φ.K. (καπνικά, πετρε-

λαιοειδή και αλκοολούχα).

Eίμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι στην εκχώρηση αρμοδιοτήτων

κάθε μορφής, ελεγκτικών ή μη τόσο σε άλλες υπηρεσίες (π.χ. Eλληνι-

κή Aστυνομία) όσο και σε ιδιώτες (έλεγχος πετρελαίου θέρμανσης

με το HΦAIΣTOΣ  κ.λπ.).

ΠPOΣΩΠIKO

Eπιβάλλεται να προσληφθούν άμεσα οι επιτυχόντες του διαγωνι-

σμού του AΣEΠ του 2008 και να προγραμματιστούν νέες προσλήψεις

μέσω AΣEΠ με γραπτό διαγωνισμό. Eίμαστε αντίθετοι με τις μετατά-

ξεις και τις αποσπάσεις γιατί δεν βοηθούν τον κλάδο αλλά εξυπηρε-

τούν μόνο μικροκομματικά συμφέροντα και σκοπιμότητες. 

Eίμαστε αντίθετοι με κάθε μορφή ελαστικής σχέσης εργασίας

(stage κ.λπ.). Όλες οι υπηρεσιακές μεταβολές των υπαλλήλων (μετα-

θέσεις, αποσπάσεις, επιλογές προϊσταμένων κ.λπ.)  πρέπει να γίνο-

νται με αντικειμενικά και αδιάβλητα κριτήρια.  Πρέπει να υπάρχει

διαφάνεια σε όλες τις αποφάσεις της Διοίκησης. 

Eίναι επιτακτική ανάγκη να εκπαιδευτεί το προσωπικό των Tελω-

νείων για να μπορέσει να ανταπεξέλθει με επιτυχία στις επερχόμε-

νες αλλαγές. Mε το νέο οργανισμό επιβάλλεται  να συσταθεί  μία νέα

Δ/NΣH KAΘOPIΣMOY TEΛΩNEIAKHΣ ΠOΛITIKHΣ KAI EKΠAIΔEYΣHΣ. 

H Δ/νση αυτή θα παρακολουθεί τις εξελίξεις  σε κοινοτικό και διε-

θνές επίπεδο και θα καθορίζει την εκπαίδευση των υπαλλήλων, σύμ-

φωνα με τα νέα δεδομένα. H ΣEYYO ή η νέα  Tελωνειακή Σχολή που

τυχόν θα δημιουργηθεί πρέπει να φροντίσει για τη διαρκή κατάρτιση

των τελωνειακών υπαλλήλων για να μπορέσουν  να ανταποκριθούν

με επιτυχία στα νέα δεδομένα. Eπιβάλλεται να γίνει πράξη η «διά βί-

ου εκπαίδευση».

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να δηλώσω κατηγορηματικά ότι είμα-

στε αντίθετοι με το άρθρο 6 N. 3845/10, σύμφωνα με το οποίο δίδε-

ται η δυνατότητα στον Υπουργό Οικονομικών να μεταθέτει τους υ-

παλλήλους σε επίπεδο νόμου χωρίς έγκριση Y.Σ. και θα παλέψουμε

για την κατάργησή του και νομοθετικά και στην πράξη.

HΛEKTPONIKH ΔIAKYBEPNHΣH

H Tελωνειακή Yπηρεσία τα τελευταία χρόνια λειτουργεί σε ένα πε-

ριβάλλον πλήρους εναρμόνισης με τους κοινοτικούς κανονισμούς και

την κοινοτική νομοθεσία. H E.E. έχει θεσμίσει μια σειρά από κανονι-

σμούς και έχει συντάξει ένα πολυετές σχέδιο δράσης (MASP) για όλα

τα κράτη - μέλη με απώτερο στόχο την αύξηση  της ανταγωνιστικότη-

τας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται  στο έδαφός  της. 

Tο πολυετές αυτό στρατηγικό σχέδιο που προβλέπει την δημιουρ-

γία ενός απλού, συνεκτικού και διαλειτουργικού ηλεκτρονικού περι-

βάλλοντος χωρίς χαρτί για τα τελωνεία και τις επιχειρήσεις, όταν ε-

φαρμοστεί πλήρως θα επιφέρει ριζικές αλλαγές στις τελωνειακές

διαδικασίες, όπως τις ξέραμε μέχρι σήμερα.

H Eπιτροπή και τα Kράτη - Mέλη μέσω του ηλεκτρονικού τελωνεί-

ου και της ανταλλαγής πληροφοριών στοχεύουν:

• Nα διευκολύνουν την διακίνηση των εμπορευμάτων τρίτων χω-

ρών προς την E.E. και κοινοτικών εμπορευμάτων προς τρίτες χώ-

ρες.

• Nα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού εμπορίου

με τη μείωση του κόστους και την επίσπευση του χρόνου εκτελω-

νισμού.

• Nα διευκολύνουν το νόμιμο εμπόριο.

• Nα  συμβάλλουν στην είσπραξη του συνόλου των δασμών κ.λπ. ε-

πιβαρύνσεων.

• Nα βελτιώσουν την ασφάλεια και την προστασία των οικονομικών

συμφερόντων της E.E. και των κρατών - μελών  της.

• Nα συμβάλλουν στην πάλη ενάντια στο διεθνές έγκλημα και την

τρομοκρατία.

• Nα επιτρέπουν την απρόσκοπτη ροή δεδομένων μεταξύ των τελω-

νειακών αρχών και των οικονομικών φορέων της E.E. και των τρί-

των χωρών και να εξασφαλίζουν την ταχεία διαβίβαση και λήψη

των κατάλληλων πληροφοριών.

Για να επιτευχθούν όμως αυτοί οι στόχοι, η Eπιτροπή και τα κρά-

τη - μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι:

• H ηλεκτρονική ανταλλαγή στοιχείων και πληροφοριών θα είναι ε-

φικτή στο σύνολο της Kοινότητας και για όλες τις διαδικασίες.

• Oι οικονομικοί φορείς θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά

τις δηλώσεις τους από τις εγκαταστάσεις τους ανεξάρτητα αν το ε-

μπόρευμα βρίσκεται σε  άλλο κράτος - μέλος.

• H είσπραξη των τελωνειακών δασμών θα γίνεται από το αρμόδιο

τελωνείο εγκατάστασής τους.

• H επιλογή για τους τελωνειακούς ελέγχους θα είναι βασισμένη σε

μια αυτοματοποιημένη ανάλυση κινδύνου, η οποία θα χρησιμο-

ποιεί διεθνή, κοινοτικά και εθνικά κριτήρια.

• Oι οικονομικοί φορείς θα τηρούν καταχωρήσεις μόνο σε  ένα κρά-

τος - μέλος ακόμα και αν εκτελούν τελωνειακές συναλλαγές σε πε-

ρισσότερα από ένα κράτη - μέλη.

• Oι οικονομικοί φορείς θα έχουν πρόσβαση στις πύλες πληροφο-

ριών και τα ενιαία ηλεκτρονικά σημεία.

• Tα συστήματα θα βασίζονται σε μια κοινή αρχιτεκτονική και θα

συνδέονται μεταξύ τους.

• Oι αρχές θα μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους

ηλεκτρονικά.

• Όλοι οι φυσικοί έλεγχοι θα γίνονται στον ίδιο χρόνο και την ίδια

θέση (one  shop stop).

Aγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι, 

Όπως όλοι αντιλαμβάνεσθε βρισκόμαστε στην κρισιμότερη στιγ-

μή της Tελωνειακής Yπηρεσίας και όχι μόνο δεν πρέπει να υπάρχει

εφησυχασμός αλλά  αντίθετα πρέπει να σημάνει συναγερμός και

όλοι μαζί χωρίς αντιπαλότητες να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για

την δημιουργία μιας σύγχρονης τελωνειακής υπηρεσίας με όραμα,

κατεύθυνση και προσανατολισμό ικανής να ανταπεξέλθει στις

προκλήσεις της νέας εποχής.Ω
Ω

Ω
Ω

Ω
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Ω
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Ω
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ΨΗΦΙΣΜΑ καταδίκης της δολοφονικής επέμβασης του

Ισραήλ στα πλοία που προσπάθησαν να σπάσουν το μποϊ-

κοτάζ στη Γάζα: 

«Στις 31 Μαΐου όλος ο κόσμος υπήρξε μάρτυρας της νέας

ισραηλινής δολοφονικής επίθεσης, που είχε ως αποτέλε-

σμα, 9 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί να

τραυματιστούν. Η επίθεση αυτή είχε ως στόχο όχι κάποιο χωριό της Δυτικής

Όχθης ή της Γάζας, αλλά μια διεθνή νηοπομπή που κατευθύνονταν στη Λωρίδα

της Γάζας και μετέφερε πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια. Ήδη η ιδέα του μποϊκο-

τάζ κερδίζει έδαφος και φαίνεται να αποτελεί τη μόνη λύση που μπορεί να στα-

ματήσει την εγκληματική συμπεριφορά και την ατιμωρησία των Ισραηλινών. 

Δεκάδες Οργανώσεις, Πολιτιστικοί Σύλλογοι, διανοούμενοι, συγκροτήματα,

λαμβάνουν μέρος σ’ αυτή την εκστρατεία. 

Επίσης σημαντική πρωτοβουλία ανέλαβε το Σουηδικό Συνδικάτο Λιμενεργατών,

το οποίον αποφάσισε να μη φορτώνει και να μην ξεφορτώνει ισραηλινά πλοία. 

Στη Γαλλία μια εταιρία που έχει αλυσίδα κινηματογράφων, η ΓΙΟΥΤΟΠΙΑ, απο-

φάσισε να ακυρώσει την προβολή ισραηλινών ταινιών. 

Στην Αγγλία και σε μια σειρά άλλες χώρες γίνονται ανάλογες προσπάθειες. 

Καλούμε και όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουν με κάθε τρόπο στην προ-

σωπική τους ζωή σ’ αυτό το μποϊκοτάζ.

ΨΗΦΙΣΜΑ για την απαγόρευση χρήσης των χημικών

ουσιών και των δακρυγόνων από τις δυνάμεις καταστολής

στις διαδηλώσεις και στις κινητοποιήσεις των εργαζομέ-

νων. Καταθέτουμε στο Προεδρείο το γράμμα που έχουν

στείλει η Ένωση Ελλήνων Χημικών και καλεί τον Πρωθυ-

πουργό της χώρας κ. Γιώργο Παπανδρέου,  να απαγορεύ-

σει τα επικίνδυνα για την υγεία των ανθρώπων χημικά, τα οποία μάλιστα περιέ-

χουν ουσία που είναι απαγορευμένη από τους Διεθνείς Οργανισμούς Υγείας και

από τον ΟΗΕ, με βάση την απόφαση 2603/69, απαγορευμένη για τη χρήση τους

για πόλεμο. Και καλούμε να μην χρησιμοποιούνται στις διαδηλώσεις που πραγ-

ματοποιούνται αυτή τη στιγμή και θα μεγαλώσουν από δω και πέρα, θα γίνουν

περισσότερες, απέναντι στη βαρβαρότητα που προσπαθεί να επιβληθεί.

ΨΗΦΙΣΜA ENANTIΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το 18ο Συνέδριο της Ο.Τ.Υ.Ε., που πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο, διατρανώνει προς κά-
θε κατεύθυνση την αγανάκτηση, το θυμό και την οργή των Τελωνειακών Υπαλλήλων, για
τη μεθοδευμένη στοχοποίηση του κλάδου μας, μέσα σε ένα γενικότερο κλίμα πλήρους α-
παξίωσης των Δημοσίων Υπαλλήλων, του ρόλου και της προσφοράς τους στο κοινωνικό
σύνολο, που έντεχνα «στήνεται» από διάφορα κέντρα -παράκεντρα εξουσίας, με μόνο
στόχο την κατάργηση ιστορικών κατακτήσεών μας και τελικά την κοινωνική και οικονομι-
κή μας εξαθλίωση.

Επώδυνες ανατροπές, που προκρίνονται και ουσιαστικά επιβάλλονται από την Ε.Ε. και
Δ.Ν.Τ., σε συνεργασία με την κυβέρνηση, παρουσιάζονται ως μοναδική διέξοδος από την
«πρωτοφανή» κρίση. Μία κρίση όμως που ουσιαστικά δημιούργησαν οι ίδιοι, αποκλει-
στικά και μόνο στο όνομα της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των τραπεζών και
των πολυεθνικών.

Εναντιωνόμαστε σε κάθε μορφής συμφέροντα, που μεθοδευμένα και απροκάλυπτα υ-
πονομεύουν τη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών μας Ταμείων, καταληστεύοντας τα απο-
θεματικά της κοινωνικής μας ασφάλισης, προωθώντας παράλληλα και νέα αντεργατικά
μέτρα.

Καταγγέλλουμε το νέο «αντιασφαλιστικό» νομοσχέδιο, που προβλέπει περαιτέρω μει-
ώσεις συντάξεων, αυξήσεις ορίων ηλικίας και εξίσωση ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών-
γυναικών.

Διεκδικούμε:
• ΑΝΑΤΡΟΠΗ των αντιλαϊκών μέτρων.
• ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ των αντιασφαλιστικών νομοσχεδίων -ΟΧΙ στην αύξηση των

ορίων ηλικίας- ΟΧΙ στη μείωση των συντάξεων.
• ΣΤΗΡΙΞΗ των ασφαλιστικών Ταμείων, του Ταμείου Πρόνοιας Δημο-

σίων Υπαλλήλων και του ΟΠΑΔ.

H καθολική συμμετοχή μας στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 29 ΙΟΥΝΙΟΥ, 
μόνη απάντηση στην κυβερνητική πολιτική 

της λιτότητας, της ανεργίας και της φτώχειας.

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ του 18ου ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΔΩΡΕΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Η Ομοσπονδία μας, ύστερα από αδράνεια και κωλυσιερ-

γία τριών ετών της προηγούμενης Διοίκησης, αποφάσισε

στην συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της 13/10/2010

την αγορά δύο πυροσβεστικών οχημάτων ελαφρού τύπου

(4Χ4) και την άμεση διάθεση αυτών στην Πυροσβεστική Υπη-

ρεσία.

Η αγορά και διάθεση των πυροσβεστικών οχημάτων υλο-

ποιείται με τα χρήματα που συγκέντρωσαν οι συνάδελφοι, ύ-

στερα από τις καταστροφικές πυρκαγιές  του 2007 στη χώρα

μας, και σε εκτέλεση των ομόφωνων αποφάσεων των συλλο-

γικών μας οργάνων τα προηγούμενα έτη για ενίσχυση της

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των πυρόπληκτων περιοχών.

Διενεργώντας σχετική έρευνα αγοράς και σε αγαστή συ-

νεργασία με τα αρμόδια τμήματα της Πυροσβεστικής Υπηρε-

σίας καταλήξαμε στα ακόλουθα:

• Η προτεινόμενη από την απερχόμενη Διοίκηση αγορά πυ-

ροσβεστικού οχήματος από την εταιρεία ΤΕΜΑΞ και η διά-

θεση αυτού στο πυροσβεστικό σταθμό Αρχαίας Ολυμπίας

κρίθηκε ανεδαφική, καθώς το κόστος της αγοράς υπερ-

βαίνει κατά πολύ τα χρήματα που έχουν συγκεντρωθεί.

• Σε σχετικό ερώτημα στο αρμόδιο τμήμα προμηθειών της

Π.Υ. διευκρινίστηκε, ότι το υπό αγορά πυροσβεστικό όχη-

μα δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του σταθμού

της Αρχαίας Ολυμπίας, καθώς απαιτείται κίνηση και

στους τέσσερις τροχούς, την οποία όμως, δεν διαθέτει.

• Ζητήθηκαν νέες προτάσεις - προσφορές από τις βιομη-

χανίες κατασκευής  πυροσβεστικών οχημάτων που δρα-

στηριοποιούνται στη χώρα μας (ΤΕΜΑΞ, ΑΒΟ-DEMAN,

Σαρακάκης), πάντα σε συνεργασία με το Αρχηγείο της

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και την αρμόδια Τεχνική της

Υπηρεσία.

• Οι οικονομικές προσφορές αξιολογήθηκαν από την Εκτε-

λεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας μας, η οποία και απο-

φάσισε στις 29/7/2010 την αγορά δύο πυροσβεστικών ο-

χημάτων ελαφρού τύπου μάρκας NISSAN KING CAB 4x4 α-

πό την εταιρεία ΑΒΟ-DEMAN Α.Β.Ε.Τ.Ε. στην τιμή των

70.000 ευρώ. Η αγορά αυτή αποφασίστηκε να  υλοποιη-

θεί μόνο στην περίπτωση που η Πυροσβεστική Υπηρεσία

θα εγκρίνει τεχνικά την αγορά των συγκεκριμένων οχημά-

των και υποδείξει στην Ομοσπονδία μας τις Υπηρεσίες

που προτείνεται να παραδοθούν, ώστε να έχουν τη μέγι-

στη χρησιμότητα.

• Η Πυροσβεστική Υπηρεσία με τα αριθ. 37751/24-8-2010

και 42503/23-9-2010 έγγραφα, μας έκανε γνωστό ότι α-

ποδέχεται την δωρεά των συγκεκριμένων οχημάτων, ότι

είναι τεχνικώς αποδεκτά, ο τεχνικός εξοπλισμός  των οχη-

μάτων είναι συμβατός με τον εξοπλισμό της Π.Υ. και προ-

τείνεται η διάθεση των οχημάτων στους σταθμούς Αρχαί-

ας Ολυμπίας και Τρίπολης.

Στις  14/10/2010, ύστερα από σχετική απόφαση του Γενι-

κού Συμβουλίου κατά την συνεδρίαση του στις 13-10-2010,

υπογράφτηκε η σύμβαση αγοράς που προβλέπει την κατα-

σκευή των προαναφερομένων οχημάτων εντός δύο μηνών

και την παράδοση τους σε επιτροπή που θα συστηθεί από το

Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η Ομοσπονδία θα ήθελε να ευχαριστήσει τις αρμόδιες

Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος για την άμεση α-

νταπόκριση τους, την καθοριστική βοήθεια και καθοδήγη-

ση τους, ώστε η προσφορά αυτή των Τελωνειακών Υπαλ-

λήλων να υλοποιηθεί άμεσα χωρίς άλλες άσκοπες καθυ-

στερήσεις και να έχει τη μέγιστη χρησιμότητα τόσο ως

προς την επιχειρησιακή επάρκεια των οχημάτων όσο και

με τη διάθεση αυτών σε σταθμούς και υπηρεσίες που έ-

χουν πραγματική έλλειψη. 
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408 18.10.2010

ΠΡΟΣ:

Όλους τους Συναδέλφους

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Ύστερα από συντονισμένες προσπάθειες της Ομοσπονδίας μας, η

Δ.Ε.Η., κατανοώντας το δίκαιο του αιτήματός μας,  με την από 13-10-

2010 επιστολή της μας γνώρισε ότι: 

α) έχει ήδη προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε στην αναλυτική

χρέωση να   αντικατασταθεί η φράση «ΔΕΤΕ (Ν. 2093/92)» με τη φράση

«ΕΙΔ. ΤΕΛ. 5‰ (Ν. 2093/92)»  και

β) το επίμαχο ενημερωτικό σημείωμα περί χρέωσης Ε.Φ.Κ. και

Δ.Ε.Τ.Ε δε θα αναγράφεται πλέον στους λογαριασμούς κατανάλωσης

ηλεκτρικού ρεύματος.

Σε κάθε περίπτωση, η Ομοσπονδία αναμένει την υλοποίηση των α-

νωτέρω δεσμεύσεων της Δ.Ε.Η. στους προσεχείς λογαριασμούς.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της ΟΤΥΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ ΕΛΕΝΗ ΡΕΤΣΙΝΑ
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308 30.8.2010

ΠΡΟΣ: 

Κο Αρθούρο Ζερβό

Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο Δ.Ε.Η. Α.Ε.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  

1) Κο Κίμωνα Στεριώτη

Δ/ντή Τύπου και Μ.Μ.Ε.   Δ.Ε.Η. Α.Ε.

2) Κο Χρήστο Ποσειδώνα

Γενικό Δ/ντή Εμπορίας Δ.Ε.Η. Α.Ε.

Κύριε Πρόεδρε,

Σχετικά με τα προβλήματα που έχει προκαλέσει στον κλάδο μας η α-

ναγραφή στους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος της

φράσης «Επίσης, με το Ν.2093/92 επιβάλλεται και χρέωση Εκτέλεσης

Τελωνειακών Εργασιών (ΔΕΤΕ) 5‰», αμέσως μετά τη μνεία περί επιβο-

λής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στην ηλεκτρική ενέργεια, θα

θέλαμε να λάβετε υπ’ όψιν τα ακόλουθα: 

Η εν λόγω διατύπωση, με σκοπό την ενημέρωση των καταναλωτών,

έχει δημιουργήσει στο  σύνολο των Ελλήνων πολιτών την εσφαλμένη ε-

ντύπωση ότι τα ποσά των ΔΕΤΕ εισπράττονται για λογαριασμό των τε-

λωνειακών υπαλλήλων και αποδίδονται σε αυτούς, κατά την αυτή έν-

νοια που εισπράττονται τα δημοτικά τέλη, το Τέλος Ακίνητης Περιου-

σίας και το ποσό υπέρ της ΕΡΤ. Στη σύγχυση αυτή συνέβαλαν σχετικά

δημοσιεύματα και σχόλια του Τύπου, σύμφωνα με τα οποία  η επιβολή

των εν λόγω χρεώσεων δήθεν ισοδυναμεί με αύξηση των επιδομάτων

των τελωνειακών υπαλλήλων. 

Η αλήθεια, όμως, είναι ότι ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.)

και τα Δικαιώματα Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών (Δ.Ε.Τ.Ε.), σύμ-

φωνα με το Ν. 3697/2008,  αποτελούν έσοδο του Τακτικού Προϋπολο-

γισμού και σε καμιά περίπτωση δεν καταβάλλονται στους τελωνεια-

κούς, αφού δε συσχετίζονται εμμέσως ή αμέσως με τις αποδοχές τους,

οι οποίες έχουν υποστεί σημαντικότατες μειώσεις, όπως αυτές του συ-

νόλου των δημοσίων υπαλλήλων από τα ληφθέντα κυβερνητικά μέτρα.

Εξάλλου, στις ανωτέρω διευκρινίσεις προέβη και   το Υπουργείο Οι-

κονομικών ήδη με το από 08.05.2010 Δελτίο Τύπου, αντίγραφο του ο-

ποίου σας επισυνάπτουμε. 

Προς άρση της σύγχυσης που έχει δημιουργηθεί και με δεδομένο ό-

τι εξαιτίας αυτού του ενημερωτικού σημειώματος άθελά σας, θέλουμε

να πιστεύουμε, κι όχι σκόπιμα ή υποβολιμαία,  κατασυκοφαντείται ο

τελωνειακός κλάδος, επιβάλλεται άμεσα, αν όχι να απαλειφθεί το εν

λόγω κείμενο, τουλάχιστον να συμπληρωθεί με την εξής φράση: «Ο

Ε.Φ.Κ. και τα Δ.Ε.Τ.Ε. αποτελούν έσοδο του Προϋπολογισμού και καμιά

σχέση δεν έχουν με τις αποδοχές των τελωνειακών υπαλλήλων.»

Τέλος, Κύριε Πρόεδρε, ευελπιστούμε ότι αντιλαμβάνεσθε το δίκαιο

του αιτήματός μας και παρακαλούμε να προβείτε σε σχετικές διορθω-

τικές παρεμβάσεις. Τονίζουμε ότι είμαστε ανοιχτοί σε τυχόν περαιτέρω

διευκρινίσεις, δηλώνουμε, όμως, ότι δε θα ανεχθούμε περαιτέρω δια-

πόμπευση του κλάδου μας από την Υπηρεσία σας. 

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της ΟΤΥΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ ΕΛΕΝΗ ΡΕΤΣΙΝΑ

326 14.9.2010

ΠΡΟΣ: 

Υπουργό Οικονομικών

κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  

1) Υφυπουργό Οικονομικών

κ. Δημήτρη Κουσελά

2) Γενικό Γραμματέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων

κ. Δημήτρη Γεωργακόπουλο

3) Γενικό Δ/ντη Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.

κ. Νικόλαο Βερναδάκη

4) Προϊστάμενο 3ης Δ/νσης Προσωπικού Τελωνείων

κ. Μανώλη Γιαλούρη

Κύριε Υπουργέ,

Απόρροια της εμπειρίας μας, τόσο ως εργαζομένων όσο και ως εκ-

προσώπων αυτών, είναι η πεποίθηση ότι οι σημερινές δυσλειτουργίες

της  Τελωνειακής Υπηρεσίας οφείλονται, κατά μείζονα λόγο, στην α-

πουσία διαρθρωτικών αλλαγών και στην έλλειψη προσωπικού, προ-

βλήματα τα οποία υφίσταντο μεν διαχρονικά, αλλά την τελευταία πε-

νταετία έχουν επιδεινωθεί, καθώς από πλευράς πολιτικής και υπηρε-

σιακής ηγεσίας δεν έγιναν οι αναγκαίες παρεμβάσεις.

Όπως γνωρίζετε,  η διαρθρωτική  δομή της Υπηρεσίας μας δεν έχει

μεταβληθεί ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια, παρά τις επερχόμενες αλ-

λαγές σε κοινοτικό επίπεδο στο σύνολο των τελωνειακών διαδικασιών
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και διατυπώσεων (Νέος Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας-Ηλεκτρονικό

Τελωνείο-Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς-Κεντρικός Τελωνισμός

Εμπορευμάτων). Η δε αναδιάρθρωση  που επιχειρήθηκε το 2007, μάλ-

λον συνέβαλε στην περαιτέρω απορρύθμιση και αποσυντονισμό της υ-

πηρεσίας, παρά οδήγησε στο επιθυμητό για την Υπηρεσία αποτέλε-

σμα. Και τούτο διότι, είχε ως σκοπό και στόχο την δημιουργία επιπρό-

σθετων θέσεων προϊσταμένων επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος για

την ικανοποίηση των κομματικών φίλων και όχι τον εκσυγχρονισμό και

την αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας.

Επιπρόσθετα,  μετά τις μαζικές αποχωρήσεις τόσο του 2010 (365 ά-

τομα), όσο και των τελευταίων ετών (266 το 2007, 286 το 2008 και 187

το 2009), χωρίς καμία ουσιαστική πρόσληψη αυτά τα χρόνια (πλην ορι-

σμένων  επιλεκτικών μετατάξεων), σήμερα υπηρετούν στην Τελωνεια-

κή Υπηρεσία δύο χιλιάδες οκτακόσιοι ογδόντα έξι (2.886) υπάλληλοι, οι

οποίοι λόγω των συνεχιζόμενων αποχωρήσεων μειώνονται δραματικά.

Επισημαίνουμε ότι οι υπηρετούντες υπάλληλοι ανέρχονταν:

το 2000 σε 3.931 

το 2004 σε 3.746

το 2006 σε 3.796

το 2009 σε 3.309

Κατ’ αποτέλεσμα, τα περισσότερα τελωνεία της χώρας αδυνατούν

να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και οι υπάλληλοι εργάζονται κα-

θημερινά, καθ΄ υπέρβαση, αρκετές ώρες, πέραν του προβλεπόμενου

ωραρίου για να ανταποκριθούν τα τελωνεία στις απαιτήσεις των συ-

ναλλασσόμενων, λαμβάνοντας υπόψη και την δύσκολη  οικονομική

κατάσταση της χώρας.

Οπότε, η Τελωνειακή Υπηρεσία σήμερα, όπως είναι διαρθρωμένη

και δομημένη και με το υπάρχον προσωπικό που υπηρετεί, ανταποκρί-

νεται οριακά στα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της. Η υφιστάμενη

κατάσταση είναι λοιπόν αδιέξοδη και επιβάλλονται άμεσες παρεμ-

βάσεις εκ μέρους σας.

Ως τέτοιες προτείνουμε:

α) Άμεση πρόσληψη των επιτυχόντων του διαγωνισμού του 2009

και των δικαιωθέντων του διαγωνισμού του 2002 (150 και 10 άτομα

αντίστοιχα), των οποίων η διαδικασία πρόσληψης έχει παγώσει, μετά

από νομοθετική παρέμβασή σας). 

β) Νέα προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού  τουλάχιστον 300 ατό-

μων, λαμβάνοντας υπόψη ότι πέρα από τις σημερινές ελλείψεις, το

2011 και 2012 αποχωρούν 546 (219 και 327 αντίστοιχα) συνάδελφοι.

γ) Άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης

προϊσταμένων επιπέδου διεύθυνσης.

Σας τονίζουμε ότι, σήμερα οι περισσότερες τελωνειακές μονάδες και

κυρίως οι πλέον σημαντικές λειτουργούν χωρίς προϊσταμένους. Επί-

σης, καμία επιλογή δεν έχει πραγματοποιηθεί από 1-1-2008 και καμία

μετακίνηση από την ανάληψη της πολιτικής ηγεσίας από μέρους σας,

με αποτέλεσμα τη διατήρηση του υπάρχοντος νοσηρού κλίματος.

δ) Προκήρυξη επιλογής προϊσταμένων επιπέδου τμήματος. 

Η διαδικασία πρέπει να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί άμεσα, γιατί

τα περισσότερα τμήματα δεν είναι στελεχωμένα με προϊσταμένους.

ε) Ορθολογική κατανομή του προσωπικού, με αντικειμενικά και α-

ξιοκρατικά κριτήρια, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ανάγκες λειτουργίας

των Τελωνειακών μονάδων, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στα Τελω-

νεία εισόδου-εξόδου (π.χ. Τελωνείο Ευζώνων) και στα Τελωνεία Ε.Φ.Κ.

Άμεση προώθηση των αιτημάτων των συναδέλφων, για μεταθέσεις

και μετακινήσεις στο αρμόδιο Γ΄ Υπηρ. Συμβούλιο. Επισημαίνουμε ότι,

τα αιτήματα παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε εκκρεμότητα.  

στ) Ουσιαστική και ολοκληρωμένη αναδιάρθρωση Τελωνειακής

Υπηρεσίας. 

Οι αλλαγές που έχουν επέλθει σε κοινοτικό επίπεδο, οι απλοποιή-

σεις και απλουστεύσεις των διαδικασιών, το μέγεθος των συναλλαγών,

η μετεγκατάσταση πολλών επιχειρήσεων σε νέες βιομηχανικές περιο-

χές, επιβάλλουν αλλαγές στην σημερινή δομή της τελωνειακής υπηρε-

σίας (συγχωνεύσεις, καταργήσεις και αναβαθμίσεις).  Η ομοσπονδία

μας έχει επεξεργασμένη πρόταση προς συζήτηση με την πολιτική και υ-

πηρεσιακή ηγεσία, η οποία μπορεί να σας υποβληθεί στα πλαίσια μιας

θεσμοθετημένης επιτροπής που θα οριστεί εκ μέρους σας.

ζ) Απλοποίηση διαδικασιών. Αναπροσαρμογή ελέγχων, αναβάθμι-

ση Τελωνειακών περιφερειών με μεταφορά ουσιαστικών και καθορι-

στικών αρμοδιοτήτων που θα συμβάλουν στον περιορισμό της γρα-

φειοκρατίας, με σκοπό την άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών και των

συναλλασσόμενων με την Τελωνειακή Υπηρεσία. Για το λόγο αυτό

προτείνουμε την θεσμοθέτηση επιτροπής με την συμμετοχή και εκπρο-

σώπων της ομοσπονδίας μας, για την αναθεώρηση των διαδικασιών

που εφαρμόζονται μέχρι σήμερα, λαμβάνοντας υπόψη και την εφαρ-

μογή των συστημάτων ICIS NET  και ELENXIS.

η) Άμεση ενίσχυση και αναβάθμιση των ελεγκτικών – διωκτικών

Υπηρεσιών (ΣΔΟΕ – ΕΛΥΤ – Τμήματα Δίωξης) με καταρτισμένο προ-

σωπικό και σύγχρονα μέσα ελέγχου. Άμεση χρήση των αποκτηθέντων

και μη χρησιμοποιηθέντων μέχρι σήμερα δύο (2) πλοίων για την άσκη-

ση των αρμοδιοτήτων μας στο θαλάσσιο χώρο και την καταπολέμηση

του λαθρεμπορίου και της φοροδιαφυγής.

θ) Βελτίωση των συνθηκών εργασίας των συναδέλφων μας σε ορι-

σμένες τελωνειακές μονάδες, των οποίων η κτιριακή υποδομή κρίνε-

ται απαράδεκτη. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

• Τελωνείο Κήπων

• Β΄ Τελωνείο Θεσ/κης

• Τελωνείο Πατρών

ι) Επανεξέταση όλων των χορηγούμενων μέχρι σήμερα ατελειών

και επιστροφών Ε.Φ.Κ., λαμβάνοντας υπ’ όψιν τόσο τα σημερινά κοι-

νωνικά και οικονομικά δεδομένα, όσο και το ότι η κάθε παρεχόμενη α-

τέλεια πρέπει να είναι εξειδικευμένη και να στοχεύει στην αποκλειστι-

κή στήριξη της συγκεκριμένης ομάδας-κατηγορίας πολιτών.

Ακόμη, στο σύνολο των παρεχόμενων ατελειών θα πρέπει να δια-

σφαλισθεί ότι οι διευκολύνσεις αξιοποιούνται μόνο από τις συγκεκρι-

μένες κατηγορίες για τις οποίες θεσμοθετήθηκαν. 

Στις περιπτώσεις δε εκτροπών και καταστρατηγήσεων, θα πρέπει να

αναθεωρηθεί ο στόχος και να επιδιωχθεί απευθείας οικονομική ενί-

σχυση των ωφελούμενων  ομάδων, ώστε να περιορισθεί η κατάχρηση

της εν λόγω ατέλειας και κατ’ επέκταση της απώλειας των φορολογι-

κών εσόδων. 

Κύριε Υπουργέ,

Η Ομοσπονδία μας με το υπ’ αριθμ. 251/2-7-2010 σχετικό έγγραφό

της είχε ζητήσει συνάντηση μαζί σας για τη συζήτηση όλων των ανωτέ-

ρω θεσμικών αλλά και οικονομικών θεμάτων τα οποία απασχολούν τον

κλάδο μας, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί. Έχουμε τη

γνώμη μάλιστα, ότι η συνάντηση αυτή πρέπει να ορισθεί το συντομό-

τερο δυνατόν, καθώς οι παρεμβάσεις σας στα προαναφερόμενα ζητή-

ματα πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της ΟΤΥΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ ΕΛΕΝΗ ΡΕΤΣΙΝΑ
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ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ
• Εξαλείφει τα παράπονα θερα-

πεύοντας τα αίτια που τα προκα-

λούν. 

• Δημιουργεί το αίσθημα της ε-

μπιστοσύνης απέναντι στους κοι-

νωνικούς θεσμούς και σε πρόσωπα

που αξιολογούν και αξιολογούνται.

• Εξασφαλίζει δικαιοσύνη και ι-

σορροπία στις υπηρεσίες, δημι-

ουργώντας αίσθημα εμπιστοσύνης

μεταξύ των συναδέλφων. 

Οι συνέπειες της αναξιοκρατίας

γενικά είναι πολλές και έχουν αντί-

κτυπο σε ολόκληρη την κοινωνία

μας:

• Η αναξιοκρατία καλλιεργεί τα

ανθρώπινα πάθη, τα συμφέροντα,

τον σκληρό ανταγωνισμό, την αδι-

κία την παρανομία, την ασυδοσία.

• Η αναξιοκρατία υπονομεύει

την πολιτεία και τους θεσμούς της,

ισοπεδώνει την ατομική, πολιτική,

πολιτιστική και κοινωνική ζωή. 

• Κατεβάζει τα άτομα στο επίπε-

δο της συναλλαγής.

• Συμβάλει στην διαφθορά και

την αδιαφάνεια.

Θεωρώ ανεπίτρεπτο σήμερα

που έφτασε η ώρα να μπαίνουν τα

παιδιά μας στη αγορά εργασίας, να

τοποθετούν τους διευθυντές των

υπηρεσιών ακόμη οι βουλευτές και

οι συνδικαλιστές αφού δεν υπάρ-

χει αξιοκρατικό σύστημα επιλογής.

Προτείνω να αγωνιστούμε όλοι

με πρωτοπόρους τους συνδικαλι-

στές για να θεσμοθετηθεί αξιοκρα-

τικό και αδιάβλητο σύστημα επιλο-

γής διευθυντών και προϊσταμένων

με γραπτές εξετάσεις, χωρίς προ-

φορικές συνεντεύξεις και  οι επιτυ-

χόντες να στελεχώνουν τις υπηρε-

σίες μας.

Ας κάνουμε σ΄ αυτό το συνέ-

δριο βασικό αίτημά μας την αξιο-

κρατική επιλογή των διευθυντών

και των προϊσταμένων με αδιάβλη-

το σύστημα και ας αγωνιστούμε να

θεσμοθετηθεί από την κυβέρνηση

για όλον τον δημόσιο τομέα. Το ο-

φείλουμε στην γενιά που έρχεται,

στα παιδιά μας. 

Όσες συνδικαλιστικές μάχες

και αν κερδίσουμε, θα είμαστε ου-

σιαστικά ηττημένοι αν δεν κερδί-

σουμε πρώτα τη μάχη της αξιο-

κρατίας.  Πρόκειται για τη μάχη

της ανθρώπινης αξιοπρέπεια». 

Σήμερα, για την επιλογή προϊ-

σταμένων, ισχύει ο νέος νόμος

3839/10, που καθιερώνει αντικει-

μενικά και αξιοκρατικά κριτήρια. 

Κατά το μεταβατικό στάδιο ε-

φαρμογής του υπάρχουν ορισμέ-

νοι προβληματισμοί, για τους οποί-

ους, γίνεται αναλυτική αναφορά α-

πό τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας,

σε άλλη στήλη.  

Στη συνέχεια της εφαρμογής

του όμως, με την καθιέρωση της

συνέντευξης και της γραπτής εξέ-

τασης, αντικειμενικοποιούνται α-

κόμη περισσότερο τα κριτήρια επι-

λογής, και για πρώτη φορά στην

μεταπολιτευτική ιστορία της χώ-

ρας μας οι επιλογές των προϊστα-

μένων θα πραγματοποιούνται  α-

ξιοκρατικά, δημοκρατικά, με δια-

φάνεια, δικαιοσύνη και αντικειμε-

νικότητα. 

Πιστεύω πως τη διαδικασία αυ-

τή την περιμέναμε όλοι.

Αυτό όμως που δεν μπορούσε

να φανταστεί κανείς μας, είναι ότι

θα αργούσαν τόσο πολύ να γίνουν

οι επιλογές και οι τοποθετήσεις

των νέων Διευθυντών. 

Η προηγούμενη πολιτική και υ-

πηρεσιακή ηγεσία του Υπουργείου

Οικονομικών, δε φρόντισε να επι-

λέξει κανέναν προϊστάμενο με τα

όποια αξιοκρατικά κριτήρια καθιέ-

ρωνε ο Ν. 3528/2007. 

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, οι

υπάρχουσες κενές θέσεις και οι δη-

μιουργούμενες από τις συνεχείς α-

ποχωρήσεις να πολλαπλασια-

στούν. 

Στην Περιφέρειά μας, υπάρ-

χουν περιπτώσεις Τελωνείων που

λειτουργούν χωρίς Διευθυντή από

τις αρχές του 2008.  Από τις υφι-

στάμενες σήμερα 32 θέσεις Διευ-

θυντών και Υποδιευθυντών στις υ-

πηρεσίες της 2ης Ε.Τ.Υ.  Μακεδο-

νίας,  οι 18 είναι κενές.

Το γεγονός αυτό, σε συνδυα-

σμό με τα τεράστια κενά που υπάρ-

χουν από την έλλειψη προσωπικού

(στις 931 προβλεπόμενες οργανι-

κές θέσεις υπηρετούν 591 συνά-

δελφοι), συνέβαλε ώστε η προϋ-

πάρχουσα νοσηρή πραγματικότη-

τα να γίνει σήμερα εκρηκτική. 

Στην πρωτόγνωρη οικονομική κα-

τάσταση που βρίσκεται ο τόπος

μας, υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη

από ποτέ, η Τελωνειακή Υπηρεσία

να μπορέσει και πάλι να επιτελέσει

το θεσμικό της ρόλο, συμβάλλο-

ντας στην αύξηση των εσόδων, εξυ-

πηρετώντας τους συναλλασσόμε-

νους και το εμπόριο. 

Επιβάλλεται η άμεση  τοποθέ-

τηση των νέων Διευθυντών, ώστε

να αρχίσουν επιτέλους οι υπηρε-

σίες να λειτουργούν.

Σέρρες  29-10-2010

Θεοδόσης Κρέτσης,

Αντιπρόεδρος Ο.Τ.Υ.Ε.,

Πρόεδρος 2Ης ΕΤΥ 

Το κείμενο που ακολουθεί πε-

ριέχει αποσπάσματα, λόγω περιο-

ρισμένου χώρου, από την εισήγη-

ση του Θεοδόση Κρέτση, στο 16ο

Συνέδριο του Βόλου 23 & 24 Ιουνί-

ου 2005,  με θέμα  «αξιοκρατική ε-

πιλογή προϊσταμένων και διευθυ-

ντών στα Τελωνεία».

«Αγαπητές συναδέλφισσες και συ-

νάδελφοι, 

Eίμαι ιδιαίτερα χαρούμενος

που μου δίνεται η δυνατότητα και

η ευκαιρία να εκφράσω ενώπιόν

σας κάποιες σκέψεις μου για «το

θέμα της αξιοκρατικής επιλογής

των προϊσταμένων και των διευ-

θυντών», ένα θέμα που κατά τη

γνώμη μου έχει ιδιαίτερη σημασία,

για τον κλάδο μας, για όλο τον Δη-

μόσιο Τομέα και γενικότερα για ο-

λόκληρη την κοινωνία μας. 

Λέγοντας αξιοκρατία εννοού-

με το να μπορεί ένας πολίτης να

παίρνει ένα αξίωμα με κριτήριο

την προσωπική του αξία, τις ιδιαί-

τερες ικανότητες και το ήθος του. 

Η αξιοκρατία αποτελούσε το

κύριο συστατικό της αρχαίας Αθη-

ναϊκής Δημοκρατίας.

Όλοι οι Αθηναίοι στην εποχή

του Περικλή (495-429) ήταν ίσοι α-

πέναντι στους νόμους στις ιδιωτι-

κές τους υποθέσεις, τα δημόσια ό-

μως αξιώματα τα έπαιρναν ανάλο-

γα με την αξία τους, με τις ικανότη-

τες και δεξιότητές τους. 

Για να υπάρχει ομαλή λειτουρ-

γία μέσα σε μια δημοκρατική πολι-

τεία, πρέπει να κυριαρχεί η αρχή

της αξιοκρατίας. 

Δημοκρατία χωρίς αξιοκρατία

είναι αδιανόητη.

Δυστυχώς όμως από το 1830

μέχρι σήμερα το «ρουσφέτι» υπο-

σκέλισε την αρχή της αξιοκρατίας.

Παρόλο που η αρχή της αξιο-

κρατίας εμποτίζει όλα τα άλλα συ-

ντάγματα της νεότερης Ελλάδας,

σήμερα δεν είναι λίγες οι φορές

που ακούγεται ότι  «είμαστε η χώ-

ρα των αξιοποιημένων αναξιοτή-

των και των αναξιοποίητων α-

ξιών».

Η αξιοκρατική επιλογή:

• Αναγνωρίζει τις γνώσεις, την ε-

ντιμότητα, την αξία, την ικανότητα,

την δημιουργικότητα, την ευσυνει-

δησία και την ψυχική πληρότητα

του ατόμου.

• Προσδίδει κύρος στο άτομο το

οποίο καταξιώνεται κοινωνικά. 

• Δικαιώνει τις προσδοκίες της

κοινωνίας 

• Δημιουργεί ευγενή συναγωνι-

σμό και διαμορφώνει δημοκρατι-

κό ήθος.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ τη

συνάδελφο Γραμματού-

λα Μανίκα για την ευγε-

νική προσφορά της να

δωρίσει  2000 αντίτυπα,

από το βιβλίο της  “ΛΕ -

ΞΙΚΟ ΠΕΝΤΑ ΓΛΩΣ ΣΗΣ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΟΡΟ ΛΟ -

ΓΙΑΣ”,  στην Ομοσπον-

δία μας και τη συγχαί-

ρουμε για τη θαυμάσια

και κοπιώδη εργασία

της.

Πρόκειται για ένα έργο

το οποίο έχει τύχει ανα-

γνώρισης από τον αρ-

μόδιο Επίτροπο της Ευ-

ρωπαϊκής Επιτροπής

για την πολυγλωσσία,

είναι ευπαρουσίαστο

και περιλαμβάνει

20.295 λήμματα και αλ-

φαβητικό ευρετήριο

τεκμηρίωσης των 790

ελληνικών λημμάτων.

Το Γ.Σ. της Ομοσπον-

δίας μας, στις 13-10-

2010, αποδέχτηκε την

προσφορά της και απο-

φάσισε να διανεμηθούν

τα βιβλία στα μέλη-

Ενώσεις της, ανάλογα

με τη δύναμη των υπη-

ρετούντων Υπαλλήλων

και να γίνει κατανομή

απ’ αυτές, ώστε το βι-

βλίο αυτό να κοσμήσει

κάθε γραφείο και βι-

βλιοθήκη.

MΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

• στις 25-6-2010 2,5 κιλά ηρω-

ίνης

• στις 3-8-2010 37 χάπια με-

θαδόνης

• στις 17-8-2010 3 κιλά ηρωί-

νης

Σημειώνεται ότι στις 6 και 23

Αυγούστου 2009 είχαν κατασχε-

θεί έξι (6) και δύο (2) κιλά, αντί-

στοιχα ηρωίνης.

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΩ

Κατά το τελευταίο δωδεκά-

μηνο κατασχέθηκαν από συνα-

δέλφους δώδεκα  κιλά και 200

γραμμάρια (12,200) ηρωίνης.

Η Ομοσπονδία μας συγχαί-

ρει τους υπαλλήλους των πα-

ραπάνω τελωνείων και καλεί

όλους τους συναδέλφους να ε-

ντείνουν τις προσπάθειές τους

κατά των διακινητών και ε-

μπόρων ναρκωτικών για την

προστασία του κοινωνικού

συνόλου.

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΗΠΩΝ

Στις 20-10-2010 συνάδελφοι

Τελωνειακοί ανακάλυψαν και

κατέσχεσαν μεγάλη ποσότητα

ναρκωτικών ουσιών, 8,3 κιλά η-

ρωίνης, επιμελώς κρυμμένη σε

κρύπτη φορτηγού αυτοκινήτου

προερχόμενου από Τουρκία.

Επίσης, στις 18-10-2010 ανα-

κάλυψαν 184.000 €, τα οποία δε

δηλώθηκαν κατά τον έλεγχο.

Εντός του 2010 έχουν κατα-

σχεθεί   

• στις 15-9-2010 τέσσερα (4)

κιλά ηρωίνης

• στις 14-6-2010 δέκα τέσσερα

(14) κιλά ηρωίνης

• στις 25-5-2010 δύο κιλά και

εννιακόσια (2,900) γραμμά-

ρια ηρωίνης

• στις 18-1-2010 εννέα κιλά

και εκατό (9,100) γραμμάρια

ηρωίνης

ΤΕΛΩΝΕΙΟ 

«ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»

Στις 28-9-2010 εντοπίσθηκε

και κατασχέθηκε από συναδέλ-

φους ποσότητα ναρκωτικής ου-

σίας (κοκαΐνης) βάρους δύο κι-

λών και τριακοσίων εβδομήντα

(2,370) γραμμαρίων, επιμελώς

κρυμμένη σε αποσκευή επιβάτι-

δας.

ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

Εντοπίσθηκαν και κατασχέ-

θηκαν από συναδέλφους
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ
ρειας, διότι δεν έχουν

τις ίδιες ευκαιρίες

συμμετοχής με τους

υπηρετούντες στις

Κεντρικές Υπηρεσίες.

δ. Η μη αυτοτελής μο-

ριοδότηση των εκπαι-

δευτών στα προγράμ-

ματα των Σχολών Επι-

μόρφωσης του Δημο-

σίου, ενώ μοριοδο-

τούνται οι υπάλληλοι

που επιμορφώνονται

από αυτούς.

ε. Η μη μοριοδότηση

των σεμιναρίων που

διενεργήθηκαν από

την Ελληνική Τελωνει-

ακή Διοίκηση σε συ-

νεργασία με το

ΕΛΚΕΠΑ πριν το 1998,

έτος σύστασης της

Σχολής Επιμόρφωσης

Υπαλλήλων Υπουργεί-

ου Οικονομικών, των

σεμιναρίων και των ε-

πιμορφώσεων, οι ο-

ποίες πραγματοποιή-

θηκαν στο εξωτερικό,

ως και των σεμινα-

ρίων που δεν λαμβά-

νονται υπόψη, λόγω

παρέλευσης εικοσαε-

τίας, στα πλαίσια πά-

ντα, της ίσης αντιμε-

τώπισης των συνα-

δέλφων.

Τέλος, αδύναμο στοι-

χείο της διαδικασίας

των επιλογών των προϊ-

σταμένων, κατά τη με-

ταβατική περίοδο, είναι

η μη πρόβλεψη ή η ηθε-

λημένη παράλειψη του

νομοθέτη να μην αξιο-

λογείται η εν γένει υπη-

ρεσιακή συμπεριφορά

και δραστηριότητα του

κρινόμενου συναδέλ-

φου.

8 Ανεξάρτητα, πά-

ντως, από τις όποιες α-

δυναμίες του νέου τρό-

που αξιολόγησης, θεω-

μας, έγιναν μεν με κριτή-

ρια αντικειμενικά, πλην

όμως όχι απόλυτα αξιο-

κρατικά, με την έννοια

ότι δεν υπήρξε κοινή α-

ξιοκρατική αφετηρία μο-

ριοδότησης για το σύνο-

λο των συναδέλφων, α-

φού οι μέχρι σήμερα ε-

πιλογές και τοποθετή-

σεις των Διευθυντών, οι

οποίες εκφράστηκαν με

προσαυξημένη μοριοδό-

τηση στο πεδίο της διοι-

κητικής εμπειρίας, είχαν

γίνει με κομματικά κυ-

ρίως κριτήρια.

Ακόμη όμως και αυτή

η «παρενέργεια» κατα-

δεικνύει και τη βούληση

της Πολιτείας να θέσει

τέρμα στις κομματικές

τοποθετήσεις και να ε-

ξαλείψει τις στρεβλώ-

σεις που προέκυπταν α-

πό αυτές τις πρακτικές,

αφού σε αυτό το μετα-

βατικό στάδιο οι πρώτοι

που φαίνεται να θίγο-

νται σε προσωπικό επί-

πεδο είναι κάποιοι που

η κομματική τους εγγύ-

τητα με την κυβέρνηση,

άλλοτε θα τους ευνοού-

σε.

Βέβαια, μεταξύ των

κριτηρίων επιλογής, ό-

πως αυτά αναφέρονται

και αξιολογούνται βάσει

μοριακού συστήματος

στο άρθρο 85 του Ν.

3839/10, συμπεριλαμ-

βάνονται και ορισμένα,

στα οποία θεωρούμε ότι

έχει επιφυλαχθεί μοριο-

δότηση μικρότερη ή υ-

ψηλότερη αυτής που α-

ντιστοιχεί στη βαρύτητά

τους.

Συγκεκριμένα, θεω-

ρούμε ότι η μοριοδότη-

ση της βαρύτητας του

βασικού τίτλου σπου-

δών διορισμού είναι πο-

λύ μικρή, συγκριτικά με

αυτή των μεταπτυχια-

κών και διδακτορικών

τίτλων σπουδών, ως και

της Σχολής Δημοσίας Δι-

οίκησης, σε συνδυασμό

πάντα με τη μοριοδότη-

ση της διοικητικής ε-

μπειρίας.

Επίσης, εκφράζουμε

τις επιφυλάξεις μας, ως

προς τα ακόλουθα ση-

μεία:

α. Στην ενιαία αξιολόγη-

ση των τίτλων σπου-

δών, ανεξάρτητα από

τη βαρύτητα των πτυ-

χίων.

β. Στη μοριοδότηση σε-

μιναρίων επιμόρφω-

σης, ενώ είναι γνωστό

ότι συχνά σε Τελωνεία

και θέσεις δράσης και

ευθύνης, οι υπηρε-

τούντες υπάλληλοι

σπανίως έχουν την

πολυτέλεια παρακο-

λούθησης σεμινα-

ρίων.

Δεν είναι λίγες οι φο-

ρές που οι ανάγκες

της Υπηρεσίας δεν ε-

πιτρέπουν στους επι-

λεγέντες συναδέλ-

φους την παρακολού-

θηση σεμιναρίων, με

αποτέλεσμα ικανοί υ-

πάλληλοι να υστε-

ρούν σε επίδειξη τέ-

τοιου είδους επιμόρ-

φωσης και αντίστοιχα

σε αριθμό μορίων.

Επιπρόσθετα δε,δεν

πρέπει να αγνοείται η

επιλεκτική επιλογή ο-

ρισμένων με αδιαφα-

νή κριτήρια.

γ. Η μοριοδότηση των

ειδικών δραστηριοτή-

των αδικεί κυρίως

τους συναδέλφους, οι

οποίοι υπηρετούν στα

τελωνεία και ιδιαίτε-

ρα αυτά της περιφέ-

8 Οι χρόνιες παθογέ-

νειες της Δημόσιας Διοί-

κησης που υπήρχαν όλα

τα προηγούμενα χρόνια,

ιδιαίτερα στον επιλεκτι-

κό, αναξιοκρατικό και

ρουσφετολογικό τρόπο

κάλυψης των θέσεων

προϊσταμένων, διατηρή-

θηκαν και μεγεθύνθη-

καν από την προηγούμε-

νη κυβέρνηση, αφού η

πελατειακή της λειτουρ-

γία πολλαπλασίασε τα

φαινόμενα μεροληψίας,

αναποτελεσματικότη-

τας, κακοδιοίκησης, α-

ναξιοπιστίας και δια-

φθοράς.

Ακόμη και τα όποια α-

ξιοκρατικά κριτήρια θε-

σπίσθηκαν με το Ν.

3528/07 για την επιλογή

των προϊσταμένων, δεν

εφαρμόσθηκαν ποτέ.

8 Με την εφαρμογή

των διατάξεων του Ν.

3839/10 «Σύστημα επι-

λογής προϊσταμένων

οργανικών μονάδων με

αντικειμενικά και αξιο-

κρατικά κριτήρια - Σύ-

σταση Ειδικού Συμβου-

λίου Επιλογής προϊστα-

μένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοι-

πές διατάξεις», έχουμε

για πρώτη φορά στην ι-

στορία της Ελληνικής

Δημόσιας Διοίκησης επι-

λογή Προϊσταμένων με

αντικειμενικά κριτήρια.

8 Αποσυνδέεται, δη-

λαδή, η επιλογή των Δι-

ευθυντών και των Τμη-

ματαρχών από τις στε-

νές πελατειακές-ρου-

σφετολογικές σχέσεις

και τη λογική της αντα-

πόδοσης κομματικών υ-

πηρεσιών με τη θεσμο-

θέτηση αδιάβλητου συ-

στήματος επιλογής, το

οποίο αποτελεί την

πρώτη ουσιαστική κίνη-

ση αντικειμενικοποίη-

σης της διαδικασίας επι-

λογής των επικεφαλής

των υπηρεσιών.

Βέβαια, οι πρόσφατες

επιλογές στην υπηρεσία

ρούμε ότι είναι η αρχή

της αναβάθμισης της

Δημόσιας Υπηρεσίας. 

Είναι λογικό να υπάρ-

χουν ορισμένα παράπο-

να, καθώς πρόκειται για

τη μεταβατική εφαρμο-

γή του συστήματος.

Θεωρούμε ότι η επό-

μενη αρχική εφαρμογή

θα είναι πιο ουσιαστική,

καθώς θα εξαλειφθούν

τα επιμέρους προβλή-

ματα και το σύστημα ε-

πιλογής θα καταστεί πε-

ρισσότερο αντικειμενικό

και αξιοκρατικό.

8 Τέλος, θα θέλαμε

να συγχαρούμε τους συ-

ναδέλφους της Δ3, χω-

ρίς τη συνδρομή των ο-

ποίων το σύστημα αξιο-

λόγησης δε θα ήταν δυ-

νατόν να λειτουργήσει

στη βάση της αντικειμε-

νικότητας.

Οι εισηγήσεις τους,

ως προς τον υπολογισμό

των μορίων των υποψη-

φίων, ήταν ενιαίες και ο-

μοιόμορφες. 

Οι ενστάσεις των υπο-

ψηφίων, που δεν έγιναν

δεκτές από τη Διοίκηση,

απερρίφθησαν ομόφω-

να από το Υπηρεσιακό

Συμβούλιο. 

Κρίνοντας εκ του απο-

τελέσματος, θεωρούμε

ότι η επιλογή των προϊ-

σταμένων επιπέδου

Δ/νσης έγινε με τρόπο

δίκαιο και αμερόληπτο,

μακριά από μικροσυμ-

φέροντα και σκοπιμότη-

τες.

8 Ευχόμαστε στους

νέους Διευθυντές, οι ο-

ποίοι πρέπει να τοποθε-

τηθούν άμεσα, επιτυχία

στο πραγματικά δύσκο-

λο έργο τους. 

Το έχει ανάγκη, άλλω-

στε, περισσότερο από

κάθε άλλη φορά ο Τελω-

νειακός Κλάδος, η ελλη-

νική οικονομία και κοι-

νωνία.

του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΡΙΜΠΟΝΙΑ, Προέδρου της Ο.Τ.Υ.Ε.


