
     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Συναδέλφισσες-οι, 

 

Μετά τα τελευταία συμβάντα, στην περίπτωση της στελέχωσης των «ΚΟΕ», που θα 

λειτουργήσουν υπό τις ΕΛ.Υ.Τ., προέκυψε ότι αυτοί που έχουν σκοπό να μας «αξιολογήσουν», 

τάχα για καλό μας, για τη «σταδιοδρομία» μας, αποδείχθηκαν για άλλη μια φορά ανεπαρκείς και 

ανεπίδεκτοι βελτίωσης, για να χρησιμοποιήσουμε και δικούς τους όρους.  

 «Κατάφεραν», με το αποφασίζω και διατάζω, να υποχρεώσουν  σε ένταξη σε μια κρίσιμη 

υπηρεσία, συναδέλφους που δεν έκαναν καμία αίτηση, αντιθέτως αρνήθηκαν (όχι τυχαία και 

αδικαιολόγητα). 

Και τίθεται το απλό ερώτημα: Είναι δυνατόν να κάνεις τελωνειακό έλεγχο 

(εξωτερικό/διακίνηση), δίωξη λαθρεμπορίου και ακόμη παραπέρα, είναι δυνατόν να φέρεις 

όπλο, όταν δεν το έχεις επιλέξει ;;; και χωρίς την ανάλογη εκπαίδευση; 

Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι, την πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία, χρόνια τώρα, δεν 

την ενδιαφέρει πραγματικά η πάταξη του λαθρεμπορίου και ειδικά αυτή των οργανωμένων και 

μεγάλων κυκλωμάτων-επιχειρήσεων, αλλά, αν μη τι άλλο, την ενδιαφέρει «το φαίνεσθαι»…. η 

επικοινωνία… η αυτοσυντήρηση !!!  

Αυτός είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους μας επιβλήθηκε η «ΑΑΔΕ» (δεν ήταν 

μόνο απαίτηση των «θεσμών»). Τούτο αποδεικνύεται και από το ότι, σε διάφορα «δύσκολα» 

θέματα (στελέχωση, εκπαίδευση, μέσα και συνθήκες εργασίας, «αξιολόγηση» κ.λ.π.), η μία 

«ηγεσία»  δείχνει την άλλη ως υπεύθυνη, εναλλασσόμενες στο ρόλο «του καλού και του κακού», 

κατά πως τους συμφέρει.  

Αποδεικνύεται επίσης από το ότι, οι μέχρι τώρα εκλεγμένες πολιτικές ηγεσίες (ΠΑΣΟΚ, Ν.Δ., 

ΣΥΡΙΖΑ), δημιούργησαν έναν ελεγκτικό μηχανισμό εκτός «ΑΑΔΕ», το γνωστό «ΣΔΟΕ», στο οποίο 

υπηρετούν ακόμη συνάδελφοι τελωνειακοί. 

Η διάσπαση των δυνάμεων είναι «βούτυρο στο ψωμί» φοροφυγάδων και λαθρεμπόρων, σε 

βάρος των πολλών, σε βάρος των λαϊκών συμφερόντων. 

Να σημειώσουμε ότι παρόμοια αντιμετώπιση, «χρόνια τώρα», είχαν και τα δικαστικά τμήματα 

των Τελωνείων. Αποτέλεσμα; Ανάμεσα στα τόσα δισ. ανείσπρακτα, ένα πολύ μεγάλο μέρος 

αποτελείται από χρέη λαθρεμπόρων, ανεπίδεκτα είσπραξης (αχυράνθρωποι, εξαφανισμένοι, 

πτωχευμένοι κ.α.). 

Ποια ήταν η θέση του συνδικαλιστικού κινήματος του κλάδου μας γενικότερα στο θέμα των 

ελεγκτικών τμημάτων και υπηρεσιών; Αν μη τι άλλο ανερμάτιστη, καθώς δεν έπραξαν τίποτε το 

σοβαρό για να προστατεύσουν πρώτα από όλα τους συναδέλφους και μετά αυτό που 

ονομάζουμε τελωνειακό έλεγχο. 

Τρανό παράδειγμα τα όσα συνέβησαν και συμβαίνουν στο ΣΔΟΕ. Το ΣΔΟΕ που καταργήθηκε 

και ξαναζωντάνεψε «τρις», ….. αλλάζοντας απλά όνομα (ΣΔΟΕ, ΥΠΕΕ, τώρα και ΣΔΟΕ και ΥΕΔΔΕ). 

Το ΣΔΟΕ, όπου οι συνάδελφοι φορτώθηκαν με δεκάδες υποθέσεις και μάλιστα εισαγγελικές 

παραγγελίες και όπου χιλιάδες υποθέσεις βρέθηκαν στο τέλος «στο χαντάκι» της παραγραφής. 

Το ΣΔΟΕ που επρόκειτο να ασχοληθεί με «μεγάλες υποθέσεις» και που τελικά συνεχίζει να 

ασχολείται με ότι ασχολείται η ΕΛΥΤ και τα Τελωνεία. Πέρα λοιπόν από διάσπαση δυνάμεων, 

είχαμε και έχουμε αλληλοεπικάλυψη!!! 

Τρανό παράδειγμα επίσης η ΥΕΔΔΕ, όπου ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ και ΑΠΤΕ, επέμεναν να παραμείνουν 

οι τελωνειακοί συνάδελφοι, ενώ η βασική τελωνειακή ελεγκτική υπηρεσία, οι δύο ΕΛΥΤ, ακόμη 



και σήμερα είναι υποστελεχωμένες σε σχέση με το μεγάλο εύρος της χωρικής τους αρμοδιότητας 

και του πλήθους των αντικειμένων («επί παντός επιστητού»).   

Τρανό παράδειγμα το προαναφερόμενο τελευταίο «επεισόδιο» στις ΚΟΕ, όπου με βάση την 

πρόταση της πλειοψηφίας της ομοσπονδίας, από το «αποφάσιζουμε και διατάζουμε» για τους 

συναδέλφους, εξαιρέθηκε μία και μόνο ΚΟΕ.  

Οι πρότασεις μας είναι: 

- Κατάργηση της ΑΑΔΕ. Η πολιτική ηγεσία να αναλάβει τις ευθύνες της. 

- Μία και ενιαία Τελωνειακή Ελεγκτική Υπηρεσία, με κεντρική καθοδήγηση-συντονισμό 

και ισότιμες μονάδες σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, στελεχωμένες, εκπαιδευμένες, 

με όλα τα απαραίτητα μέσα και τις συνθήκες. 

- Λόγω του λιγοστού προσωπικού και προς αποφυγή αλληλοεπικάλυψης με τις 

ΕΛΥΤ/ΚΟΕ, τα τμήματα-γραφεία εκ των υστέρων ελέγχου και δίωξης των Τελωνείων, 

δεν θα πρέπει να έχουν αρμοδιότητα εκτός τουτελωνειακού περιβόλου αυτών. 

Όσον αφορά τη γενικότερη έλλειψη προσωπικού, μέσων, εκπαίδευσης κ.λ.π., πρόταση μας 

είναι, η κάθε Ένωση, για την κάθε τελωνειακή μονάδα της χωρικής της αρμοδιότητας,να 

διενεργήσει σχετική καταγραφή (αναλυτικά και εμπεριστατωμένα), να την υποβάλει 

στηνΟμοσπονδία, η οποία, κατόπιν επεξεργασίας και συζήτησης, να λάβει τις απαραίτητες 

αποφάσεις διεκδίκησης λύσεων. 

Όσον αφορά το μισθολογικό, όπου μάλλον θα έχουμε το επόμενο «χτύπημα»,  

επαναλαμβάνουμε τις εκπεφρασμένες θέσεις μας: 

- Ανάκτηση όλων όσων μας έκλεψαν στα χρόνια της κρίσης (μισθών, δώρων, 

επιδομάτων, συντάξεων, παροχών υγείας), με οργάνωση κοινού αγώνα με όλους τους 

εργαζόμενους (ιδιωτικού και δημόσιου τομέα).Οι ιδιαίτερεςαπαιτήσεις και δυσκολίες 

της δουλειάς μας, δεν πρέπει να μας οδηγούν στη διχαστική αντίληψη περί κλάδου 

«ξεχωριστού» και υπαλλήλων από «άλλο μέταλλο».  

- ΣΣΕ που θα προβλέπει-καλύπτει όλα τα εργασιακά θέματα: μισθολόγιο (ενσωμάτωση 

της προσωπικής διαφοράς-επέκταση σε όλους τους εργαζόμενους της ΑΑΔΕ καμία 

μείωση),βασικές ειδικότητες (διοικητικοί, ελεγκτές, κ.α.), ωράριο εργασίας, σοβαρή 

αμοιβή-αποζημίωση εκτός έδρας, σοβαρή αμοιβή-προσαύξηση υπερωριών-

νυκτερινών-αργιών, εκπαίδευση-κατάρτιση, συνθήκες εργασίας και μέτρα 

προστασίας.Η θεσμοθέτηση επίσης ειδικών επιδομάτων (ειδικών συνθηκών, 

επικινδυνότητας κ.α.), στα πλαίσια πάντα μιας ΣΣΕ, είναι ο τρόπος επιπλέον αμοιβής 

συναδέλφων που εκτελούν ειδικά και επικίνδυνα καθήκοντα.  

Όλα αυτά, είναι θέματα που θα έπρεπε να είχαν συζητηθεί από καιρό και να 

απασχολήσουν την συνδικαλιστική ηγεσία του κλάδου, έτσι ώστε να έχουμε διαμορφώσει ένα 

σαφές πλαίσιο διεκδικήσεων, απέναντι  στο υπουργείο και την «ΑΑΔΕ», γνωστοποιημένοστη 

κοινωνία (κοινή γνώμη) και ειδικότερα στους άλλους κλάδους των εργαζόμενων αυτής της 

χώρας, επιδιώκοντας συνεχώς τη συνεργασία, τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη τους. 

 

Ιανουάριος, 2020 
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