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Ηλεκτρονικός “Αρµαγεδών’
ICISNET, SINGLE WINDOW, οι νέοι θεσµοί, για τη διεκπεραίωση των τελωνειακών διατυπώσεων
ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ η ενηµέρωση από την Πολιτεία
ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΜΠΑΛΗ
Αν. Γραµµατέα του Σ.Ε.Π.Α.

ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
∆ΙΕΞΗΧΘΗ ΣΤΙΣ
5 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2011
Η ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ Ε.Ε.Π.Α.

∆

ιανύουµε µια περίοδο αφενός µεν εξοντωτική, αφετέρου δε µεταβατική. Εξοντωτική
ως προς τα πραγµατικά µας εισοδήµατα, την
αξιοπρέπειά µας,την περηφάνια µας, µεταβατική ως προς τις επαγγελµατικές µας συνήθειες.
Όλα µετεξελίσσονται µε καταιγιστικούς ρυθµούς κατ’ επιταγή της λεγόµενης δηµοσιονοµικής εξυγίανσης της χώρας µας.
∆εν διστάζω να πω ότι η λεγόµενη ηλεκτρονικοποίηση των τελωνειακών διαδικασιών, που
διαδραµατίζεται µε βίαιο τρόπο τις µέρες µας,
είναι εκτός από «ύποπτος» πολυετής σχεδιασµός της Commission, σηµερινή επιταγή της
Τρόϊκας.
ICISNET, SINGLE WINDOW είναι οι νέοι θεσµοί,
µε τους οποίους θα κληθούµε να διεκπεραιώσουµε τις τελωνειακές διατυπώσεις στο
άµεσο µέλλον. Η ενηµέρωση από την Πολιτεία
προς τον πολύπαθο κλάδο µας για αυτούς
τους νέους θεσµούς ΑΝYΠΑΡΚΤΗ. Θα κληθούµε «αύριο» να διεκπεραιώσουµε αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο (internet, web
services) όλες τις τελωνειακές διατυπώσεις.
Εµείς τι κάναµε σαν κλάδος εδώ και χρόνια;
Εξοπλιστήκαµε µε δυνατά εφόδια; Ας απαντήσουν οι παλαιότεροι! Τι κάνουµε από εδώ και
πέρα; Καθόµαστε µε σταυρωµένα χέρια και
κοιτάζουµε τον ανταγωνισµό να µας «κουνάει
το µαντήλι» ;
Η απάντηση είναι µονόδροµος. Προσαρµοζόµαστε στα νέα δεδοµένα. Και η προσαρµογή
αυτή µπορεί να είναι µόνο η εκπαίδευση, η επι-

Σ

Προσαρµοζόµαστε στα νέα δεδοµένα. Και η προσαρµογή αυτή µπορεί
να είναι µόνο η εκπαίδευση, η επιµόρφωση.
µόρφωση. ∆υστυχώς και πάλι η Πολιτεία είναι
ανύπαρκτη, δηλαδή ενώ θα έπρεπε να εκπαιδεύσει τους «εισπράκτορές της» τους αφήνει
στην τύχη τους. Τυχαία; ∆εν νοµίζω…Τίποτα
δεν είναι τυχαίο.
Όµως ο κλάδος επαγρυπνεί και έστω και στο
παρά πέντε (λόγω ελλιπούς ενηµέρωσης από
την Πολιτεία) ΑΥΤΟ-ΕΚΠAI∆ΕΥΕΤΑΙ . ∆ηµιουργεί επιχειρησιακά και άκρως εξειδικευµένα σεµινάρια, που µοναδικό στόχο έχουν τον

εξοπλισµό του σύγχρονου Εκτελωνιστή µε το
όπλο της γνώσης.
Ναι. Η γνώση και η πληροφορία θα πρέπει να
είναι οι στόχοι µας για να είµαστε σε θέση να
επιβιώσουµε στον ηλεκτρονικό «Αρµαγεδών»
που επέρχεται. Αν τους κατακτήσουµε είναι σίγουρο ότι το µέλλον του Εκτελωνιστικού Επαγγέλµατος θα είναι στα χέρια µας και µόνον και
όχι σε άλλους…

Η νέα αποθήκη εκκένωσης Groupage στην Ελεύθερη Ζώνη του Πειραιά

Μ

έσα στις αναµφίβολα δύσκολες εποχές που
ζούµε, που καθηµερινά το χθες µοιάζει να
είναι καλύτερο από το σήµερα, που η ανάγκη για
εξοικονόµηση χρόνου και δαπανών είναι πλέον επιβεβληµένη, ήρθε η νέα αποθήκη εκκένωσης
GROUPAGE φορτίων, εντός της Ελεύθερης Ζώνης
του Πειραιά, για να καλύψει την αναγκαιότητα που
υπήρχε, αλλά και να αποδείξει το πόσο λάθος ήταν
η απόφαση να γκρεµιστούν οι αποθήκες που
υπήρχαν.
Θέλουµε να πιστεύουµε ότι όπως η συνεργασία
µας µε την εταιρεία που διαχειρίζεται τα έµφορτα
CONEX είναι πάνω σε σωστή κατεύθυνση προς
όφελος τόσο του εµπορίου αλλά και των συναλλασσόµενων Eκτελωνιστών, έτσι και η καινούργια
αποθήκη θα λειτουργήσει µε το ίδιο πνεύµα συνεργασίας και αµοιβαίας εµπιστοσύνης προς όλους
τους χρήστες.

ΤΟ αµφιθέατρο του ΟΛΠ
διεξήχθη στις 5 ∆εκεµβρίου
2011 η Γενική Συνέλευση των µελών
της Αστικής Εταιρείας Εκτελωνιστών Πειραιώς - Αθηνών. Την Γενική
Συνέλευση απασχόλησαν κρίσιµα
θέµατα της Εταιρείας και του Εκτελωνιστικού Κλάδου γενικότερα και
οι εργασίες της χαρακτηρίστηκαν
από κλίµα συναδελφικότητας και
ταυτόχρονα έντονου προβληµατισµού.
Το ∆.Σ. της Εταιρείας ευχαριστεί
θερµά όλους τους συναδέλφους
εκτελωνιστές για την µαζική τους
συµµετοχή στη Γενική Συνέλευση,
αλλά κυρίως για την ώριµη και σοβαρή προσέγγιση που είχαν στα θέµατα που συζητήθηκαν.
Είµαστε σίγουροι ότι αντίστοιχα
θα πράξουν οι συνάδελφοι στην
Καταστατική Γενική Συνέλευση που
θα συγκληθεί για να γίνουν Καταστατικές ∆ιατάξεις τα θέµατα που
διεξοδικά συζητήθηκαν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της 5ης ∆εκεµβρίου 2011.
Το ∆.Σ. καλεί τους συναδέλφους
- µέλη της Ε.Ε.Π.Α., να συνεχίσουν
να συµµετέχουν ενεργά στα επαγγελµατικά δρώµενα και να στηρίζουν τα Κλαδικά µας Ταµεία, τα
οποία - όπως αποδείχθηκε πρόσφατα - έδωσαν µια “ανάσα” ιδιαίτερα στους δύσκολους και
χαλεπούς καιρούς που βιώνει το
επάγγελµά µας και ο κάθε εκτελωνιστής χωριστά.
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ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΙΚΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ

Ανακοινώσεις
Τ.Α.Π.Ε.Π.Α.

Ταµείο Αλληλοβοηθείας και
Περιθάλψεως Εκτελωνιστών
Πειραιώς - Αθηνών
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ
ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΕΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

ΚΑΘΑΡΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ

Φ

έτος, από τις 30 Ιουλίου µέχρι τις
7 Αυγούστου, έκανα «διακοπές»
στην Κρήτη.
Ο συγκεκριµένος τόπος, προορισµός,
ήταν, το χωριό Κουρνάς.
Ένα πανέµορφο χωριό, σκαρφαλωµένο στις πλαγιές του βουνού, ενός από
τα πολλά της Κρήτης. Εκεί που υπάρχει
και η οµώνυµη λίµνη.
Μια σταγόνα δροσιάς,
µέσα στην απεραντοσύνη του κόσµου µας.
Φύγαµε από τον
Πειραιά µε το πλοίο
της γραµµής, το Σάββατο στις 12 το µεσηµέρι και φτάσαµε το
απόγευµα στις 6:30’
ΓΡΑΦΕΙ Ο:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΣΤΕΑΣ την ίδια µέρα. Το ταξίδι πάνω στα ήρεµα
νερά του Αιγαίου και
ειδικότερα του Κρητικού πελάγους, άνετο
και γεµάτο γαλάζιο.
Στο αντίκρισµα του λιµανιού των Χανίων, νοιώσαµε αµέσως, την αύρα που
λούζει, αυτό το νησί, που βρίσκεται εκεί,
µε όλα όσα το κάνουν ιδιαίτερο, εδώ και
δέκα χιλιάδες χρόνια, ίσως και περισσότερο, µε παραγωγή πολιτισµού.
Κάθε µέρος έχει την δική του ιστορία.
Έτσι και ο Κουρνάς έχει την δική του. Ζει
το σήµερα, και αναπνέει το οξυγόνο του
παρελθόντος του παρόντος του, αλλά δηµιουργεί και για το µέλλον του, µέσα από
τους µύθους που τυλίγουν τον τόπο.

Κουρνάς - Λίµνη Κουρνά
Ο Κουρνάς είναι ένα αρκετά µεγάλο χωριό
µε πανοραµική θέα της οµώνυµης λίµνης.
Βρίσκεται σε απόσταση 47 χλµ. από την
πόλη των Χανίων, στον Αποκόρωνα, κοντά στα
σύνορα µε το νοµό Ρεθύµνου, σε ελάχιστη απόσταση από την παραλία της Γεωργιούπολης,
µόλις 10 λεπτά από την πόλη του Ρεθύµνου.
Στην περιοχή θα βρείτε αρκετές παραδοσιακές ταβέρνες µε υπέροχα ψητά και άλλα
εδέσµατα που θα ικανοποιήσουν και τον πιο
απαιτητικό επισκέπτη.

Η λίµνη Κουρνά
Η λίµνη Κουρνά είναι σε ελάχιστη απόσταση από το χωριό και αποτελεί την µοναδική
φυσική λίµνη στην Κρήτη καθώς και ένα αξιόλογης οµορφιάς τοπίο. Οι λόφοι που την περιβάλουν, σε συνδυασµό µε την γύρω τοποθεσία
δηµιουργούν µια ξεχωριστή εικόνα.
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Είναι σηµαντικός σταθµός για την µετανάστευση αλλά και για την διαχείµανση της ορνιθοπανίδας, που την καθιστά ως ένα από τους
πιο σηµαντικούς τόπους παρατήρησής της.
Το µεγαλύτερο µήκος είναι περίπου 1100
µέτρα και αντίστοιχα το πλάτος 880 µ. περίπου, ενώ το βαθύτερο σηµείο της είναι 22,5 µ.
Η στάθµη της λίµνης αυξοµειώνεται ανάλογα µε την εποχή. Την καλοκαιρινή περίοδο
και µέχρι το φθινόπωρο, βρίσκεται στο χαµηλότερο σηµείο της λόγω της µείωσης του όγκου
των υπογείων υδάτων από τα ορεινά, ενώ σε
αντίθεση την χειµερινή και ανοιξιάτικη περίοδο,
η στάθµη ανέρχεται.
Η τροφοδοσία της λίµνης γίνεται κυρίως
από την πηγή Αµάτι στα νότια και αποστραγγίζεται µέσω του "αύλακα" προς το ποταµό
∆έλφινα στα βόρεια.
Η απόστασή της από την θάλασσα είναι
2,5 χλµ. Η λίµνη και η περιοχή γύρω από αυτήν
προστατεύονται από το δίκτυο Natura 2000.

O θρύλος της λίµνης
Λέγεται ότι εκεί που βρίσκεται σήµερα η
λίµνη ήταν χωριό (ίσως πρόκειται για το αρχαίο
"Κόριον").
Μια µέρα κάποιος από τους χωρικούς πήγαινε µαζί µε την κόρη του στα χωράφια και
όταν σταµάτησαν για να ξαποστάσουν, η κόρη
του άρχισε να χτενίζει τα ξανθά όµορφα µαλλιά
της. Ενώ στην αρχή ο πατέρας της την καµάρωνε, ξαφνικά την επιθύµησε ερωτικά και της
ρίχτηκε. Η κόρη πάνω στην απόγνωσή της µπόρεσε και φώναξε "Βούλα και Βουλολίµνα. Κι εγώ
στοιχειό στην λίµνα". Ευθύς η περιοχή βούλιαξε
και έγινε η λίµνη.
Παλαιότερα οι κάτοικοι πιστεύανε ότι όσοι
βλέπουν φαντάσµατα, διέκριναν στο µέσον της
λίµνης καθισµένο πάνω σε ένα βράχο ένα κορίτσι
να κάθεται και να χτενίζει τα ολόχρυσα µαλλιά
του.
Αναφέρεται πως το όνοµα της λίµνης από
τα αρχαία χρόνια ήταν Κορησία και πιστεύεται
ότι υπήρχε ιερό στις όχθες προς τιµήν της Κορησίας Αθηνάς.
Οι Άραβες ήταν µάλλον αυτοί που την µετονόµασαν από Κορησία σε Κουρνά, αφού η
λέξη Κουρνά στα αραβικά σηµαίνει λουτήρας και
λίµνη.
Από την πρώτη µέρα, την Κυριακή, αρχίσαµε να ανακαλύπτουµε αυτές τις οµορφιές, κάνοντας κοντινές εκδροµές, στα γύρω χωριά,
Γεωργιούπολη, στα Μυριοκέφαλα, που έχει ένα
πανέµορφο εκκλησάκι, χτισµένο τον ενδέκατο
αιώνα σαν µοναστήρι, στο όνοµα της Παναγίας
της Μυριοκέφαλης η Μυριοκεφαλίτισσας, στις
Βρύσες, και σε ένα άλλο, στον δρόµο που πάει
για τα Σφακιά, που ένας ερασιτέχνης έχει φτιάξει ένα Μουσείο και έχει µαζέψει, µε περισσή

σπουδή, ότι χρησιµοποιήθηκε για να εξαφανίσει
την ειρήνη του κόσµου, πριν από εβδοµήντα
χρόνια, από το Γ’ ΡΑΪΧ, του Αδόλφου Χίτλερ. Πήγαµε στα Χανιά, στο Ρέθυµνο. Το αποκορύφωµα
όµως ήταν η επίσκεψη, στην οµώνυµη λίµνη.
Ότι είδαµε, αφουγκρασθήκαµε, οσφρανθήκαµε,
ακουµπήσαµε, δεν περιγράφεται µε λόγια. Το
ταβερνάκι που µας πρόσφερε, τα όποια εδέσµατα µαζί και τα παραδοσιακά, χαρακτηρίζεται για την φιλοξενία του και την έλλογη στάθµη
των τιµών τους. Αυτή η φιλοξενία είναι διάχυτη
στην πλειοψηφία των κατοίκων, µε µικρές ασήµαντες σε αριθµό εξαιρέσεις, µε αποκορύφωµα
τα δύο λίτρα λαδιού για την µηχανή αυτοκινήτου από ένα επαγγελµατία του είδους ( των λιπαντικών ), που ζητώντας του να αγοράσουµε
ένα λίτρο για συµπλήρωµα, µας έβαλε δύο, και
όταν του ζητήσαµε να πληρώσουµε, µας είπε
ότι δεν χρειάζεται είναι δώρο, δικαιολογώντας
την κίνηση του αυτή, στην ένσταση µας για το
«δωρεάν», «δεν µπορούµε να κεράσουµε λίγο
λάδι µηχανής σε σας που ήρθατε στο νησί µας,
για να γνωρίσετε τις οµορφιές του». Τι να πούµε;
Φυσικά δεν ξεχνώ τα άπειρα κεράσµατα µε ρακί
και παξιµάδια, όπου πηγαίναµε, από αγνώστους. Σας είπα, η Κρήτη ζει εδώ και δέκα χιλιάδες χρόνια το λιγότερο. Εκεί γεννήθηκε ο ∆ίας.
∆εν είναι λοιπόν άσχετο ότι τιµούν και µια από
της πολλές άλλες ιδιότητες του, αυτή του «ΞΕΝΙΟΥ».
Μπορώ να σας εξιστορήσω πολλά. Ένα
όµως µου έχει µείνει στο είναι µου. Ήταν µια
θέση στο σπίτι που µείναµε, ιδιοκτησίας της
πρώτης εξαδέλφης της Συντρόφου µου. Την λέει
χαρακτηριστικά «ΠΕΖΟΥΛΑ». Εκεί λοιπόν στην
«ΠΕΖΟΥΛΑ», έγραψα στην µνήµη µου τις ωραιότερες εικόνες και µουσικές, όλο το εικοσιτετράωρο. Μου άρεσε να κάθοµαι και να
απολαµβάνω, ότι υπήρχε µε όλες τις αισθήσεις.
Αν είµαστε καλά θα ξαναπάµε. Για την «ΠΕΖΟΥΛΑ», αλλά και για όλα όσα είδαµε και όχι.
Φεύγοντας, γιατί πάντα έρχεται η ώρα, να
φύγεις, από όπου σε γεµίζει, ξαναείδα την ξύλινη πινακίδα που κρέµεται, στο πλάϊ της πόρτας του σπιτιού.
Πριν από κάποια χρόνια, µου ζήτησε η εξαδέλφη, επειδή λέει έχω καλλιτεχνικές τάσεις, να
της φτιάξω µία, που να περιέχει µια µαντινάδα
για την περίσταση, της φιλοξενίας, ο ΞΕΝΙΟΣ
∆ΙΑΣ, που λέγαµε. Αυτό που γράφει καλύπτει
τον ψυχισµό και την παράδοση όχι µόνο εκείνης,
αλλά και της πλειοψηφίας των Κρητικών.
«ΧΙΛΙΑ ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΝΕ
ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΚΙ ΟΙ ∆ΙΚΟΙ ΜΑΣ,
ΚΙ’ Α ∆Ε ΧΩΡΟΥΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ,
ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΜΑΣ».
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΚΩΣΤΕΑΣ
6983865567
nikoskwsteas@gmail.com

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΣΤΡΟΥΝΤΖΑ

Έ

φυγε πρόσφατα από κοντά µας, ο
αγαπητός Φίλος και Συνάδελφος,
Μιχάλης Στρούντζας.
Ο αλησµόνητος Μιχάλης (συνταξιούχος
Εκτελωνιστής τα τελευταία χρόνια),
υπήρξε Πρόεδρος της ΕΕΠΑ και στη συνέχεια, µέχρι τον περασµένο Ιούνιο, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΕΑΚΕ ΑΕ.
Υπηρέτησε µε ιδιαίτερα ευδόκιµο τρόπο,
όπου ορίσθηκε ή εξελέγη και βασικό χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς του
και της Κλαδικής του παρουσίας ήταν η
διαρκής και φιλότιµη προσπάθειά του
υπερ της ενότητας στο χώρο µας και
του κατευνασµού των λεγόµενων «παραταξιακών παθών».
Τον Ιανουάριο του 1995, όταν ήταν

Πρόεδρος της Αστικής Εταιρείας, συνέβαλε, µε την υποµονή που τον διέκρινε,
στο να πραγµατοποιηθεί (για πρώτη
φορά) κοινή πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση
µεταξύ των Εκτελωνιστικών Οργανισµών
ΟΕΤΕ – ΣΕΠΑ – ΕΕΠΑ και ΤΑΠΕΠΑ, πράξη
που χαρακτήρισε και όλη τη µετέπειτα
πορεία και συµπεριφορά του.
Μόνο καλά λόγια έχουν να πουν όλοι οι
Εκτελωνιστές κι ιδίως οι συνδικαλιστές
για τον αγαπηµένο Φίλο που χάσαµε, κι
εµείς, µαζί µε τις θερµές ευχές συµπαράστασης προς τα µέλη της οικογένειάς
του, να ευχηθούµε να είναι ελαφρύ το
χώµα που τον σκέπασε.
Η Σύνταξη

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
λόγω λήξης χρήσεως οικονοµικού έτους
2011, σας γνωρίζουµε ότι πρέπει να υποβάλετε τα δικαιολογητικά δαπανών του 2011,
µέχρι 29 Φεβρουαρίου 2012, διότι µετά τη
λήξη αυτής της προθεσµίας, θα δηµιουργηθούν προβλήµατα στην απρόσκοπτη εξυπηρέτησή σας, από τις υπηρεσίες του
Ταµείου.
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Ακριβίδης
Ο Γεν. Γραµµατέας
Χαρίλαος Γαλανοµάτης

Σ.Ε.Π.Α.

Σύλλογος Εκτελωνιστών
Πειραιώς - Αθηνών
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ
ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΕΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν. 718/77
έχουµε υποχρέωση να υποβάλλουµε στην
Επιτροπή του Άρθρου 18 του Ν. 718/77
υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ΜΕΧΡΙ
31-1-2012.
Η µη υποβολή της θα έχει ως συνέπεια την
προσωρινή ανάκληση του πτυχίου και της
αδείας ασκήσεως επαγγέλµατος.
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ανδρέας Βροντάκης
Ο Γεν. Γραµµατέας
Σοφία Φράγκου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Ο Σύλλογός µας θα πραγµατοποιήσει
στις 19 Φεβρουαρίου 2012 την καθιερωµένη
πλέον κάθε χρόνο συνεστίαση στην οποία
θα γίνει και το κόψιµο της πρωτοχρονιάτικης πίτας στο κέντρο εκδηλώσεων “1911”
επί των οδών Παπαστράτου 58 και Θερµοπυλών 30, Άγιος ∆ιονύσιος.
Οι συνάδελφοι που θέλουν να συµµετάσχουν στην ωραία αυτή γιορτή πρέπει να
δηλώσουν στα γραφεία του συλλόγου µας
µέχρι τις 10 Φεβρουαρίου καταβάλλοντας τη
σχετική προκαταβολή.
Η συµµετοχή είναι 10 ευρώ για τα µέλη
µας και 20 ευρώ για τα µη µέλη.
ΕΚ ΤΟΥ Π.Σ.Σ.Ε.

Ζ ΗΤ Ο Υ Ν Ε Ρ Γ Α ΣΙ Α
ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΡΙΑ µε γνώσεις Η/Υ ζητά εργασία εντός γραφείου, πρακτορεία, εξωτερικές εργασίες, κλπ.
Τηλ.: 6984 310 963
ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΗΣ ζητά εργασία, µόνιµη ή
µεροκάµατο. Επικοινωνία στο τηλέφωνο:
6937 163 644
ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΡΙΑ µε πείρα ζητά εργασία,
µεροκάµατα. Επικοινωνία στο τηλέφωνο:
6979 142 526
ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΗΣ ζητά εργασία, µόνιµη ή
µεροκάµατο. Επικοινωνία στο τηλέφωνο:
6930 400 168
ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΡΙΑ ζητά εργασία.
Επικοινωνία στα τηλέφωνα:
6946 362660, 210 - 2717 031
ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΡΙΑ ζητά εργασία.
Επικοινωνία στο τηλέφωνο:
6941 560 050
ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΗΣ µε πείρα στα αυτοκίνητα,
ζητά εργασία.
Επικοινωνία στο τηλέφωνο:
6932 200 395
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την υλοποίηση της αναστολής λειτουργίας Περιφερειακών και Αποκεντρωµένων Τελωνειακών Αρχών και µεταφοράς των αρµοδιοτήτων
τους σε άλλες Τελωνειακές Αρχές.
ΣΧΕΤ.: Το αριθµ. ∆6Β 1000820 ΕΞ2012/3-1-2012 έγγραφο της 6ης ∆ιεύθυνσης Οργάνωσης µε το οποίο
κοινοποιήθηκε η αριθµ. ∆6Β1168860/ΕΞ 2011/6-122011 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 3034/Β/30-12-2011) “Αναστολή λειτουργίας, επαναλειτουργία και ανακαθορισµός τίτλου
και αρµοδιοτήτων οργανικών µονάδων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.”.
Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής ΑΥΟ µε την οποία
καθορίζεται από 1/2/2012 η αναστολή λειτουργίας Περιφερειακών Τελωνειακών Αρχών καθώς και της ∆ΙΠΕΑΚ και η µεταφορά των αρµοδιοτήτων τους σε άλλες
Τελωνειακές Αρχές σύµφωνα µε τα άρθρα 2 και 3 της εν
λόγω ΑΥΟ παρέχονται κατωτέρω οι ακόλουθες οδηγίες
και διευκρινίσει:

Α. Ενέργειες όλων των υπό αναστολή Τελωνείων
Α’, Β’, Γ’ τάξης των Τοπικών Τελωνειακών Γραφείων και της ∆ΙΠΕΑΚ.

1. Όλα τα Τελωνεία καθώς και η ∆ΙΠΕΑΚ των οποίων
αναστέλλεται η λειτουργία τους, θα πραγµατοποιήσουν
το κλείσιµο των διαχειριστικών τους βιβλίων στις 31-122011, όσο και τελευταία ηµέρα λειτουργίας τους και θα
συνταχθούν τόσο οι Ειδικοί Ενιαύσιοι Λογαριασµοί ∆ιαχείρισης Τελωνειακών Παραστατικών έτους 2011, µε
ηµεροµηνία 31-12-2011, όσο και οι Ειδικοί Ενιαύσιοι Λογαριασµοί ∆ιαχείρισης Τελωνειακών Παραστατικών µε
ηµεροµηνία 31-1-2012 µε τα αντίστοιχα Πρωτόκολλα
µεταφοράς των εκκρεµών παραστατικών τους.
2. Τα εκκρεµή τελωνειακά παραστατικά των υπό αναστολή Τελωνείων και της ∆ΙΠΕΑΚ µετά των αντίστοιχων
βιβλίων καταχώρησης, θα παραδοθούν στα Τελωνεία
στα οποία µεταφέρονται οι αρµοδιότητές τους, µε σχετικό πρωτόκολλο Παράδοσης - Παραλαβής και θα καταχωρηθούν σε χειρόγραφο βιβλίο, προκειµένου τα
αρµόδια πλέον Τελωνεία να επιληφθούν για την παρακολούθηση και την εξόφλησή τους.
Επισηµαίνεται ότι δεν θα γίνει µετάπτωση των τελωνειακών παραστατικών, παρά µόνον των Πρωτοκόλλων Τελωνειακής Παράβασης, των οποίων θα
πραγµατοποιηθεί µετάπτωση στο υποσύστηµα Υποθέσεων του ΟΠΣΤ στα αρµόδια πλέον Τελωνεία.
3. Οι υπηρεσιακές σφραγίδες των υπό αναστολή Τελωνείων και της ∆ΙΠΕΑΚ µε την παύση λειτουργίας τους
θα καταστραφούν από τριµελή επιτροπή, η οποία θα
συντάξει σχετικό πρωτόκολλο.
4. Τα Τελωνεία στα οποία περιέρχονται οι αρµοδιότητες
των υπό αναστολή Τελωνείων στα οποία από 1/2/2012
θα λειτουργούν κλιµάκια, θα πρέπει να φροντίσουν
όπως εφοδιάσουν αυτά εγκαίρως µε τις απαιτούµενες
υπηρεσιακές και τελωνειακές σφραγίδες.
5. Εκκρεµείς φάκελοι που αφορούν τον εκ των υστέρων
έλεγχο πιστοποιητικών προτιµησιακής καταγωγής
(EUR-1, FORM-A, ATR, δήλωση τιµολογίου κλπ.) θα παραδοθούν µε πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής στα
αρµόδια τµήµατα των Τελωνείων, στα οποία περιέρχονται οι αρµοδιότητες των υπό αναστολή Τελωνείων.
6. Οι αρµόδιες κατά περίπτωση Τελωνειακές Περιφέρειες σε συνεργασία µε τους ενδιαφερόµενους φορείς
θα προβούν στις απαιτούµενες τροποποιήσεις των
αδειών απλουστευµένων διαδικασιών εγκεκριµένου εξα-

Ανακοινώσεις
Τ.Α.Π.Ε.Π.Α.
Θεώρηση βιβλιαρίων
ασθενείας για το 2012
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Σας υπενθυµίζουµε ότι πρέπει το
συντοµότερο δυνατόν, να θεωρήσετε
τα βιβλιάρια ασθενείας σας, για το
έτος 2012.
Παρακαλείσθε να επικοινωνείτε
µε τις υπηρεσίες του Ταµείου προκειµένου να ενηµερώνεστε για τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά, προς
αποφυγή ταλαιπωρίας σας.

∆ηλώσεις Καλύψεως
για το έτος 2012
Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,
Παρακαλείσθε όπως τις ∆ηλώσεις
Καλύψεως για το Έτος 2012, που
σας έχουν σταλεί ταχυδροµικά, να
τις επιστρέψετε στην υπηρεσία το
ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ 29/02/2012.
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ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΙΚΟ ΒΗΜΑ

Οδηγίες για την υλοποίηση της αναστολής λειτουργίας
Περιφερειακών και Αποκεντρωµένων
Τελωνειακών Αρχών και µεταφοράς των αρµοδιοτήτων
τους σε άλλες Τελωνειακές Αρχές
γωγέα και εγκεκριµένου αποστολέα - παραλήπτη του
καθεστώτος ∆ιαµετακόµισης, αδειών χρήσης συνολικής
εγγύησης, αδειών απαλλαγής από υποχρέωση σύστασης εγγύησης, οι οποίες αφορούν στα Τελωνεία των
οποίων η λειτουργία αναστέλλεται, µε βάση τα διαλαµβανόµενα στην ανωτέρω σχετική ΑΥΟ.
7. Όσον αφορά στις άδειες που έχουν εκδοθεί και αφορούν το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή
(ενεργητική τελειοποίηση), καθώς και τις άδειες που
έχουν εκδοθεί στα πλαίσια του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή (παθητική τελειοποίηση) και
οι οποίες αφορούν Τελωνειακές Αρχές, των οποίων
αναστέλλεται η λειτουργία, οι αρµόδιες Τελωνειακές Περιφέρειες θα προβούν, κατά περίπτωση, στις ανάλογες
τροποποιήσεις όσον αφορά τον καθορισµό των Τελωνείων υπαγωγής, ελέγχου και παρακολούθησης των εν
λόγω καθεστώτων, λαµβάνοντας υπόψη τις Τελωνειακές Αρχές στις οποίες περιέρχονται οι αρµοδιότητες
των υπό αναστολή Τελωνειακών Αρχών.
8. Στις περιπτώσεις Αποθηκών Τελωνειακής Αποταµίευσης που λειτουργούν στη χωρική αρµοδιότητα των
Τελωνείων η λειτουργία των οποίων αναστέλλεται, οι
αρµόδιες, κατά περίπτωση, Τελωνειακές Περιφέρειες
θα πρέπει αυτεπάγγελτα να προβούν σε τροποποίηση
των σχετικών αδειών, προκειµένου να ορίσουν ως τελωνείο Ελέγχου, το αντίστοιχο τελωνείο στο οποίο έχει
µεταβιβασθεί η εν λόγω αρµοδιότητα.
9. Ο χειρισµός των εγγυήσεων που έχουν κατατεθεί,
κατά περίπτωση, στις υπό αναστολή Τελωνειακές
Αρχές για την κάλυψη ενδεχόµενης τελωνειακής οφειλής, θα είναι ανάλογος όσων επισηµαίνονται στην ενότητα ΣΤ των θεµάτων ΕΦΚ.
10. Η πίστωση τυχόν εκκρεµών ∆ηλωτικών θα πραγµατοποιηθεί µε τη χειρόγραφη διαδικασία µε βάση τα
τελωνειακά παραστατικά απόδοσης προορισµού στα
εµπορεύµατα τα οποία αφορούν, ή κήρυξης αυτών ως
αζητήτων.
11.α. Τυχόν κατασχεµένα εµπορεύµατα τα οποία βρίσκονται στις αποθήκες των υπό αναστολή Τελωνείων,
θα παραδοθούν στα Τελωνεία στα οποία µεταφέρονται οι αρµοδιότητές τους, µε σχετικό πρωτόκολλο Παράδοσης - Παραλαβής.
11.β. Ο διωκτικός και λοιπός εξοπλισµός θα παραδοθεί
στα τελωνεία στα οποία περιέρχονται οι αρµοδιότητές
τους, µε τακτικό πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής
και αντίστοιχη χρεωπίστωση στα βιβλία υλικού. Ακριβή
αντίγραφα αυτών θα υποβληθούν στην 33η ∆/νση, στις
κατά τόπους αρµόδιες Τελωνειακές Περιφέρειες, καθώς
επίσης και στη ∆/νση Τελωνείων Αττικής, ως αρµόδια
υπηρεσία για τη διαχείριση των µέσων ελέγχου και εξοπλισµού όλων των τελωνείων της χώρας.
12.α. Για τον εφοδιασµό µε φορολογηµένα καύσιµα, µε
επιστροφή του ΕΦΚ, των πλοίων, τα οποία ελλιµενίζονται στους λιµένες των, υπό αναστολή, Τελωνείων
και Τοπικών Τελωνειακών Γραφείων, η αναγγελία του
εφοδιασµού θα πραγµατοποιείται, στα Τελωνεία στα
οποία µεταβιβάζονται οι αρµοδιότητες αυτών και η
πραγµατοποίηση του εφοδιασµού θα είναι δυνατή,
εφόσον παρέχεται η δυνατότητα ορισµού τελωνειακού
υπαλλήλου που θα παρίσταται στη φόρτωση.
Ωστόσο, στις περιπτώσεις των µικρών αλιευτικών σκαφών παράκτιας αλιείας, παρέχεται η δυνατότητα εφοδιασµού τους χωρίς την παρουσία τελωνειακού
υπαλλήλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19
παρ. 1 στοιχείο ε’ της Τ. 1940/2003 Α.Υ.Ο.Ο. Παρόλα
αυτά και στις περιπτώσεις των µικρών αλιευτικών σκαφών παράκτιας αλιείας, τα οποία ελλιµενίζονται στους
λιµένες των υπό αναστολή, Τελωνείων και Τοπικών Τελωνειακών Γραφείων, η αναγγελία του εφοδιασµού θα
πραγµατοποιείται, τα Τελωνεία στα οποία µεταβιβάζονται οι αρµοδιότητες αυτών πρέπει να µεριµνούν για
τον ορισµό τελωνειακού υπαλλήλου ο οποίος θα παρίσταται στη φόρτωση και θα προβαίνει σε όλους τους
απαραίτητους ελέγχους εφόσον κρίνεται σκόπιµο και
ταυτόχρονα υπάρχει η δυνατότητα διάθεσης αυτού.
β. Για τον εφοδιασµό µε αφορολόγητα καύσιµα των αλιευτικών σκαφών, τα οποία ελλιµενίζονται στους λιµένες των υπό αναστολή Τελωνείων και Τοπικών
Τελωνειακών Γραφείων, εφαρµογή έχει το άρθρο 18
παρ. 3 στοιχείο β’ της Τ. 1940/2003 Α.Υ.Ο.Ο. µε το
οποίο καθορίζεται η διαδικασία του εφοδιασµού στην
περίπτωση των αλιευτικών πλοίων που αλιεύουν σε
νησιά όπου δεν παρέχεται δυνατότητα παρουσίας τελωνειακού υπαλλήλου κατά τον εφοδιασµό. Όσον
αφορά τον εφοδιασµό των υπόλοιπων πλοίων µε αφορολόγητα, εφαρµογή έχουν όσα ορίζονται στην Τ.
1940/2003 Α.Υ.Ο.Ο.
13. Όλα τα τελωνεία, η λειτουργία των οποίων αναστέλλεται, θα προβούν σε εκκαθάριση των αρχείων
τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 276/2000.
14. Από 1/2/2012 θα απενεργοποιηθεί η δυνατότητα
πρόσβασης σε ηλεκτρονικά πληροφορικά συστήµατα
της Ε.Ε. (π.χ. CRMS-RIF, AFIS, MAB, Schengen κλπ.) των
υπαλλήλων - χρηστών όσων από τα υπό αναστολή λειτουργίας Τελωνεία διαθέτουν πρόσβαση στα ανωτέρω
συστήµατα.

Β. Ενέργειες των υπό αναστολή µηχανογραφηµένων Τελωνείων και της ∆ΙΠΕΑΚ όσον αφορά
την εκκαθάριση των εκκρεµών κινήσεων των

καθεστώτων εξαγωγής, ∆ιαµετακόµισης - TIR,
Τελειοποίησης προς επανεξαγωγή και προσωρινής εισαγωγής.
1. Οι servers των υπό αναστολή Τελωνείωνκαι της ∆ΙΠΕΑΚ θα παραµείνουν σε λειτουργία για ένα εξάµηνο
από την ηµεροµηνία αναστολής της λειτουργίας τους
για την εκκαθάριση των εκκρεµών κινήσεων του καθεστώτος Κοινής/Κοινοτικής/Εθνικής ∆ιαµετακόµισης και
∆ιαµετακόµισης TIR, καθώς και για την οριστικοποίηση
των εκκρεµών διασαφήσεων εξαγωγής στο ΟΠΣΤ (κλείσιµο των ανοικτών κινήσεων) και την τακτοποίηση διασαφήσεων εξαγωγής, των εκκρεµών διασαφήσεων
τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (ενεργητική τελειοποίηση) και παραστατικών προσωρινής εισαγωγής, οι
οποίες θα έχουν πραγµατοποιηθεί ή κατατεθεί µέχρι
και την τελευταία ηµέρα λειτουργίας των υπό αναστολή
Τελωνείων - ∆ΙΠΕΑΚ.
Τυχόν αποστολές εµπορευµάτων, που έχουν σαν προορισµό Τελωνεία των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία
και αφικνούται µετά την ηµεροµηνία αναστολής της λειτουργίας αυτών, είναι ευνόητο ότι θα τις διαχειριστούν
µε τη διαδικασία της εκτροπής, τα Τελωνεία στα οποία
περιέρχονται οι αρµοδιότητές τους.
2. Την τελευταία ηµέρα λειτουργίας των servers θα τυπωθεί βιβλίο Καταχώρησης ∆ιαµετακόµισης και TIR
προκειµένου να διαπιστωθούν τυχόν εναποµείνασες εκκρεµείς κινήσεις του καθεστώτος της διαµετακόµισης,
οι οποίες θα εκκαθαριστούν από τα Τελωνεία, στα
οποία περιέρχονται οι αρµοδιότητες των υπό αναστολή
Τελωνείων, µε την χρήση χειρόγραφης διαδικασίας.
Όσον αφορά τις εναποµείνασες διασαφήσεις εξαγωγής
καθώς και παραστατικά των καθεστώτων τελειοποίησης προς επανεξαγωγή και προσωρινής εισαγωγής
που τυχόν παραµείνουν εκκρεµή, θα τακτοποιηθούν µε
τη χειρόγραφη διαδικασία από τα Τελωνεία στα οποία
περιέρχονται οι αρµοδιότητες των υπό αναστολή Τελωνείων και σύµφωνα µε τις οδηγίες που έχουν παρασχεθεί.
3. Επισηµαίνουµε ότι από 1-2-2012 οι αρµοδιότητες του
Γ’ Τελωνείου Πειραιά, όσον αφορά στις εξαγωγές εµπορευµάτων τα οποία εξέρχονται του τελωνειακού
εδάφους της Κοινότητας οδικώς και ακόµα των εµπορευµάτων που µεταφέρονται οδικώς σε ένα άλλο θαλάσσιο Τελωνείο εξόδου είτε στη χώρα µας είτε σε άλλο
κράτος µέλος, περιέρχονται στην αρµοδιότητα του ΣΤ’
Τελωνείου Εξαγωγών Εισαγωγών, ενώ οι εξαγωγές εµπορευµάτων που εξέρχονται του τελωνειακού εδάφους
της Κοινότητας θαλασσίως από το λιµάνι του Πειραιά
περιέρχονται στην αρµοδιότητα του Ε’ Τελωνείου Εισαγωγής.
Από την ανωτέρω ρύθµιση εξαιρούνται οι περιπτώσεις
εξαγωγών που ανήκουν στην αρµοδιότητα των ∆’ και Α’
Τελωνείων Πειραιά.
Αντίστοιχα οι εκκρεµείς διασαφήσεις εξαγωγής του Γ’
Τελωνείου που αφορούν τις θαλάσσιες εξαγωγές θα
παραδοθούν στο Ε’ Τελωνείο Εισαγωγής, ενώ οι υπόλοιπες εκκρεµείς διασαφήσεις εξαγωγής θα παραδοθούν στο ΣΤ’ Τελωνείο Εισαγωγής.

Γ. Υποθέσεις ∆ικαστικού
1. Οι φάκελλοι υποθέσεων που αφορούν την ανάκτηση
τελωνειακής οφειλής, όσον αφορά την παρακολούθηση
και διενέργεια της είσπραξης και διοικητικής εκτέλεσης
αυτής (ρυθµίσεις χρεών, υποθήκες, κατασχέσεις, αναγγελίες σε περιπτώσεις πτωχεύσεων), εφόσον υπάρχουν, θα παραδοθούν µε ιδιαίτερο πρωτόκολλο στα
αντίστοιχα Τµήµατα ∆ικαστικού των Τελωνείων στα
οποία µεταφέρονται οι αρµοδιότητες των υπό αναστολή Τελωνείων, µε αναφορά στο στάδιο που βρίσκονται οι σχετικές υποθέσεις και θα γίνει µετάπτωση
στο Υποσύστηµα των Υποθέσεων του ΟΠΣΤ στα αρµόδια πλέον Τελωνεία.
Όσον αφορά τους φακέλους των υποθέσεων των Τελωνείων Αγρινίου και Αµφιλοχίας, αυτοί θα µεταφερθούν στα Τελωνεία εκείνα στη χωρική αρµοδιότητα των
οποίων βρίσκεται η έδρα ή η κατοικία των οφειλετών.
Ειδικότερα δε, εφόσον η έδρα ή η κατοικία αυτών βρίσκεται στην περιοχή των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Αστακού ή Αλυζίας του ∆ήµου Ξηροµέρου της Περιφερειακής
Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, οι εν λόγω φάκελοι µεταφέρονται στο Τελωνείο Αστακού, (σε αντίθετη περίπτωση στο Τελωνείο Μεσολογγίου).
2. Τα Πρωτόκολλα Τελωνειακής Παράβασης - Π.Τ.Π.,
για τα οποία δεν έχουν εκδοθεί καταλογιστικές πράξεις
δεν θα καταχωρηθούν εκ νέου. Θα δηµιουργηθούν µε
µετάπτωση νέες υποθέσεις στα αρµόδια πλέον Τελωνεία, στις οποίες θα διατηρηθεί ο ήδη υπάρχον άριθµός
Π.Τ.Π. του παλιού Τελωνείου.
3. Για τα Πρωτόκολλα Τελωνειακής Παράβασης - Π.Τ.Π.
για τα οποία έχουν εκδοθεί καταλογιστικές πράξεις θα
γίνει µετάπτωση στο Υποσύστηµα των Υποθέσεων του
ΟΠΣΤ στα αρµόδια πλέον Τελωνεία για την παρακολούθηση της εξέλιξής τους.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη συµφωνία
των ποσών των σχετικών απαιτήσεων, αλλά και της
χρονολογικής σειράς καταχώρησης.
Επιπλέον, όλες οι εκκρεµείς υποθέσεις µε παράβαση
των υπό αναστολή λειτουργίας τελωνείων, θα παραδοθούν και θα µεταπτωθούν στα αντίστοιχα τελωνεία
στα οποία µεταφέρθηκαν οι αρµοδιότητές τους.

∆. Λογιστική Β’
Στα Τελωνεία στα οποία περιέρχονται οι αρµοδιότητες
των υπό αναστολή Τελωνείων, θα αποσταλούν οι φάκελοι των εκκρεµών υποθέσεων που αποτυπώνονται
στο Βιβλίο Εισπρακτέων Απαιτήσεων (εκκρεµείς απαιτήσεις).
Τα εν λόγω Τελωνεία, θα καταχωρήσουν άµεσα τις εκκρεµείς υποθέσεις στο οικείο βιβλίο Εισπρακτέων Απαιτήσεων µε πράξη µεταφοράς και µε βάση το
αντίστοιχο Βιβλίο Εισπρακτέων Απαιτήσεων των υπό
αναστολή Τελωνείων (ενηµερωµένο έως 31-1-2012),
προκειµένου να συµπεριληφθούν στις δικές τους προς
ανάκτηση εκκρεµείς απαιτήσεις.
Για διευκόλυνση των Τελωνείων στα οποία περιέρχονται οι αρµοδιότητες των Τελωνείων που τίθενται σε
αναστολή στη σύνταξη της τριµηνιαίας κατάστασης Α’
τριµήνου 2012, παρακαλούνται οι υπό αναστολή λειτουργίας Τελωνειακές αρχές να συντάξουν την εν λόγω
τριµηνιαία κατάσταση µε ηµεροµηνία αναφοράς 31-12012.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα υπόλοιπα
των εισπρακτέων απαιτήσεων.

Ε. Ταµειακή ∆ιαχείριση

1. Τα υπό αναστολή Τελωνεία θα προχωρήσουν σε διαδικασίες κλεισίµατος Ιανουαρίου 2012 κατά τα
ισχύοντα, θα παραλάβουν το διπλότυπο είσπραξης
από την αρµόδια ∆ΟΥ και θα συντάξουν την προβλεπόµενη από τις διατάξεις του Κανονισµού 1150/00 την
προβλεπόµενη κατάσταση της Λογιστικής Α’ µηνός Ιανουαρίου 2012.
2. Θα συνταχθούν οι Ενιαύσιοι Λογαριασµοί Χρηµατικής
∆ιαχείρισης κατά τα ισχύοντα για το έτος 2011 καθώς
και για τον Ιανουάριο 2012 και θα υποβληθούν στο
Ελεγκτικό Συνέδριο.
3. Τα αχρησιµοποίητα διαχειριστικά έντυπα των υπό
αναστολή Τελωνείων και οι εκκρεµείς παρακαταθήκες
θα παραδοθούν στα Τελωνεία στα οποία µεταφέρονται οι αρµοδιότητές τους, µε ιδιαίτερο Πρωτόκολλο
στους υπόλογους διαχειριστές αυτών.

ΣΤ. Θέµατα Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και
Τέλους Ταξινόµησης Αυτοκινήτων Οχηµάτων.

1. Άδειες φορολογικών αποθηκών κλπ.
Τα Τελωνεία, στην αρµοδιότητα των οποίων περιέρχονται οι φορολογικές αποθήκες, οι άδειες των οποίων
έχουν εκδοθεί από τα Τελωνεία των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία τους, θα πρέεπι να προχωρήσουν
άµεσα στην έκδοση νέων αδειών φορολογικών αποθηκών σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’ αριθµ.
Φ.639/447/14-08-2002 ΑΥΟ (ΦΕΚ1109/Β’/23-08-2002),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ευνόητο είναι ότι τα
στοιχεία των φακέλων των αδειών των φορολογικών
αποθηκών που τηρούνται στα υπό αναστολή Τελωνεία
θα µεταφερθούν στα Τελωνεία, που ορίζονται πλέον ως
αρµόδια, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν για την έκδοση των νέων αδειών. Με την έκδοση των νέων αδειών
θα ανακληθούν παράλληλα, µε σχετική απόφαση, οι
προηγούµενες άδειες φορολογικών αποθηκών.
Στη συνέχεια θα εισαχθούν στο ΟΠΣΤ το συντοµότερο
δυνατόν τα αποθέµατα των φορολογικών αποθηκών
(λογιστικά υπόλοιπα) ανά κωδικό προϊόντος µέσω της
επιλογής “∆ιαχείριση αποθηκών - ∆ιαχείριση προϊόντων
αποθήκης” του Υποσυστήµατος Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και αντίστοιχα θα πιστωθούν κατά τον ίδιο
τρόπο τα αποθέµατα (λογιστικά υπόλοιπα) στις αρχικές αποθήκες. Οι αρχικές άδειες των φορολογικών αποθηκών, θα παραµείνουν ενεργές µόνο στο
µηχανογραφικό σύστηµα για το απολύτως αναγκαίο
χρονικό διάστηµα προκειµένου να τακτοποιηθούν οι εκκρεµότητες. Ευνότητο είναι ότι σε περίπτωση µεταφοράς φορολογικής αποθήκης, από τελεωνείο
µηχανογραφηµένο στο ΟΠΣΤ σε τελωνείο µηχανογραφηµένο στο ΟΠΣΤ η καταχώρηση των αποθεµάτων στο
ΟΠΣΤ µέσω της ανωτέρω επιλογής θα πρέπει να γίνει
κατόπιν σχετικής απογραφής.
Οι νέες άδειες καθώς και οι ανακλήσεις των αρχικών
αδειών θα πρέπει να κοινοποιηθούν άµεσα µε FAX τόσο
στις αρµόδιες Τελωνειακές Περιφέρειες προκειµένου
αυτές να προχωρήσουν στις αναγκαίες τροποποιήσεις
των αδειών των εγκεκριµένων αποθηκευτών όσο και
στη ∆ιεύθυνση ΕΦΚ προκειµένου οι αρχικές άδειες να
ανακληθούν και στη βάση δεδοµένων SEED (στην περίπτωση που αυτό δεν µπορεί να τακτοποιηθεί άµεσα
από το αρµόδιο τελωνείο).
Για τη διασφάλιση των συµφερόντων του δηµοσίου εγγυήσεις που έχουν κατατεθεί στα υπό αναστολή Τελωνεία που σχετίζονται µε άδειες ή συναφείς µε τα
προϊόντα ΕΦΚ διαδικασίες, θα γίνουν δεκτές από τα αντίστοιχα Τελωνεία υπό την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόµενες εταιρείες θα προσκοµίσουν σχετική
βεβαίωση από τον φορέα έκδοσής τους (τράπεζες,
ασφαλιστικές εταιρείες κλπ.) µε την οποία θα βεβαιώνεται ότι αυτές ισχύουν µε τους ίδιους όρους για τα
Τελωνεία που ορίζονται πλέον ως αρµόδια.
Οµοίως, οι αρµόδιες Τελωνειακές Περιφέρειες θα πρέπει να µεριµνήσουν για τις αντίστοιχες εγγυήσεις που
έχουν κατατεθεί για την έκδοση των αδειών εγκεκριµένων αποθηκευτών, εγγεγραµµένων παραληπτών κλπ.
και να προβούν στις σχετικές τροποποιήσεις των
αδειών όπου απαιτείται.
Επισηµαίνεται ότι οι αρµόδιες κατά περίπτωση Τελωνειακές Περιφέρειες θα πρέπει αυτεπάγγελτα να προΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Α.Π.Ε.Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011
ε επιστολή του τόσο προς
-Πρόεδρο
ΜΑΪΟΣ του
AΠΡΙΛΙΟΣ
τον
Μ
Τ.Α.Π.Ε.Π.Α.,
όσο
και
προς
τα µέλη του
2011

∆ιοικητικού Συµβουλίου, ο Ψυχολόγος - Κοινωνικός Λειτουργός κ. Πασχάλης Καπουσούζης παρουσιάζει
τον απολογισµό της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Ταµείου για το 2011.
Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε ,
Αξιότιµα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Με την παρούσα επιστολή, επιθυµώ να σας παρουσιάσω τον απολογισµό της Κοινωνικής Υπηρεσίας του
Ταµείου, για το έτος 2011.
Αρχικά, θεωρώ χρέος µου να εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες µου
για την πολύτιµη βοήθεια και συµπαράσταση που επιδεικνύετε αναφορικά
µε την οµαλή λειτουργία της συγκεκριµένης υπηρεσίας. Έµπρακτη απόδειξη
αποτελεί η άµεση ανταπόκρισή σας,
στο αίτηµα της λειτουργίας ξεχωριστού τµήµατος για παιδιά και εφήβους.
Συγκεκριµένα, το Τµήµα Παιδιών
και Εφήβων άρχισε την λειτουργία του
την 1 Οκτωβρίου 2011, µε συχνότητα
2 φορές την εβδοµάδα από τις 15.00
έως τις 18.00 αντίστοιχα. Στο διάστηµα
1/10/2011 έως 29/12/2011, πραγµατοποιήθηκαν από την κ. Τερζίογλου
Έλενα, Κλινική Ψυχολόγο, 39 παρεµβάσεις. Σύµφωνα µε το διάγραµµα, το
30% των άµεσα ή έµµεσα ασφαλισµένων που επισκέφτηκαν το τµήµα Παιδιού και Εφήβου, της Κοινωνικής
Υπηρεσίας του Τ.Α.Π.Ε.Π.Α. ανήκει στον
ανδρικό πληθυσµό, ενώ το 70% στο γυναικείο πληθυσµό των εξυπηρετουµένων. (πίν. 1)
∆έκα τέσσερεις (14) παρεµβάσεις
αφορούν ατοµικές συνεδρίες ψυχοδυναµικής κατεύθυνσης, δέκα έξι (16) παρεµβάσεις αφορούν οικογενειακές
θεραπείες µε ψυχοδυναµικό πρίσµα και
εννέα (9) παρεµβάσεις ψυχοδυναµικής
κατεύθυνσης σε παιδιά και εφήβους.
(πίν. 2).
Ενδεικτικό της ανταποκριτικότητας
των αναγκών των ασφαλισµένων του
Τ.Α.Π.Ε.Π.Α,. είναι πως σε σύντοµο χρονικό διάστηµα υπάρχει κάλυψη του
90% των διαθέσιµων ωρών της συγκεκριµένης υπηρεσίας.
Αναφορικά µε τον απολογισµό της
ήδη υπάρχουσας Κοινωνικής Υπηρεσίας, που για λόγους επικοινωνίας θα
ονοµάζεται Τµήµα Ενηλίκων, για το
έτος 2011 πραγµατοποιήθηκαν τρια-
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Σχεδ. 6
Σχεδ. 5
κόσιες εξήντα τέσσερεις (364) παρεµβάσεις, µε το 36% των εξυπηρετούµενων να ανήκει στον ανδρικό πληθυσµό,
ενώ το 64% στο γυναικείο. (πίν. 3).
Τριακόσιες πενήντα τρεις (353) παρεµβάσεις αφορούν ατοµικές συνεδρίες
ψυχοδυναµικής κατεύθυνσης και έντεκα (11) παρεµβάσεις αφορούν οικογενειακές θεραπείες µε ψυχοδυναµικό
πρίσµα. (πίν. 4).
Το ποσοστό ανταποκριτικότητας
αναγκών του Τµήµατος Ενηλίκων αγγίζει το 100% καθώς υπήρξε πλήρη κάλυψη των διαθέσιµων ωρών.
Συνολικά κατά το έτος 2011 και τα
δύο τµήµατα της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Τ.Α.Π.Ε.Π.Α. πραγµατοποί-

Οδηγίες για την υλοποίηση της αναστολής λειτουργίας Περιφερειακών και
Αποκεντρωµένων Τελωνειακών Αρχών
και µεταφοράς των αρµοδιοτήτων
τους σε άλλες Τελωνειακές Αρχές
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 3
βούν σε τροποποίηση των αδειών εγγεγραµµένων παραληπτών που εµπίπτουν στη χωρική αρµοδιότητα
των τελωνείων, η λειτουργία των οποίων αναστέλλεται, προκειµένου να ορίσουν ως Τελωνείο Ελέγχου τα
αντίστοιχα Τελωνεία στα οποία έχει µεταβιβαστεί η εν
λόγω αρµοδιότητα.
Ανάλογη εφαρµογή θα γίνει και για τις άδειες φορολογικών αποθηκών κοινοτικών οχηµάτων και άδειες εγκεκριµένων αποθηκευτών κοινοτικών οχηµάτων,
σύµφωνα µε τις αριθµ. Φ31/13/3-06-2003 ΑΥΟ (ΦΕΚ
816/Β’23-06-2003) και αριθµ. Φ.32/14/23-06-2003 (ΦΕΚ
816 816/Β’/23-06-2003)ΑΥΟ.
2. Εκκρεµότητες EMCS
α. Για τα προϊόντα ΕΦΚ που θα παραληφθούν από εγκεκριµένους αποθηκευτές, εγγεγραµµένους παραλήπτες κλπ. χωρικής δικαιοδοσίας των υπό αναστολή
Τελωνείων, µε την κάλυψη του ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου του Καν. 684/09 και µέχρι την ανάκληση
ή τροποποίηση των σχετικών αδειών θα πρέπει εφόσον είναι δυνατόν να υποβληθούν οι αναφορές παραλαβής ΙΕ 818 πριν την ανάκληση ή τροποποίηση των
αδειών τους.
β. Στην περίπτωση ωστόσο που µια διακίνηση (υποβολή e-∆Ε) έχει ξεκινήσει µε βάση την προηγούµενη
άδεια φορολογικής αποθήκης αλλά κατά την άφιξη των
εµπορευµάτων δεν ισχύει πλέον η παλαιά άδεια θα
πρέπει ο παραλήπτης των εµπορευµάτων να γνωστοποιήσει στον αποστολέα των προϊόντων τον νέο
αριθµό αδείας και να ζητήσει την υποβολή µηνύµατος ΙΕ

ησαν τετρακόσιες τρεις (403) παρεµβάσεις, µε το 34% των εξυπηρετούµενων να ανήκει στον ανδρικό πληθυσµό,
ενώ το 66% στο γυναικείο. (πίν. 5).
Τριακόσιες εβδοµήντα έξι (376) παρεµβάσεις αφορούν ατοµικές συνεδρίες
ψυχοδυναµικής κατεύθυνσης, είκοσι
εφτά (27) παρεµβάσεις αφορούν οικογενειακές θεραπείες µε ψυχοδυναµικό
πρίσµα και εννέα (9) παρεµβάσεις ψυχοδυναµικής κατεύθυνσης σε παιδιά
και εφήβους. (πίν. 6).
Επιπλέον, εκ µέρους της Κοινωνικής Υπηρεσίας για το έτος που µας πέρασε δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα
ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΙΚΟ ΒΗΜΑ το άρθρο «Το
αρχικό σενάριο της ζωής του παιδιού –

813 “αλλαγή προορισµού” µε τόπο παράδοσης την φορολογική αποθήκη µε τον νέο αριθµό αδείας, προκειµένου να καταστεί δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή της
αναφοράς παραλαβής των εµπορευµάτων.
γ. Όσον αφορά τις άδειες των περιστασιακά εγγεγραµµένων παραληπτών οι οποίες ενδεχοµένως έχουν
εκδοθεί από τα υπό αναστολή τελωνεία, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν και µετά την 1-2-2012 µέχρι την παραλαβή των προϊόντων και την υποβολή της αναφοράς
παραλαβής (ΙΕ 818).

3. Άδειες του ν. 2969/01

α. Οι άδειες κατοχής αποστακτικών µηχανηµάτων
(άρθρο 4 του ν. 2969/01) που έχουν εκδοθεί από τα Τελωνεία, η λειτουργία των οποίων αναστέλλεται, θα πρέπει αυτεπάγγελτα να ανακληθούν και να εκδοθούν
όµοιες από τα Τελωνεία στην αρµοδιότητα των οποίων
µεταφέρονται. (Για την έκδοση των νέων αδειών θα
πρέπει µηχανογραφικά να έχει προηγηθεί η ανάκληση).
β. Οµοίως οι άδειες ασκήσεως επαγγέλµατος του άρθρου 6 του ν. 2969/01 (Ποτοποιών/ αποσταγµατοποιών κλπ.), καθώς και οι άδειες εµφιάλωσης καθαρού
οινοπνεύµατος κλπ. του άρθρου 8 του ίδιου νόµου, θα
πρέπει να ανακληθούν και να εκδοθούν αυτεπάγγελτα
όµοιες από τα Τελωνεία που ορίζονται πλέον ως αρµόδια για την έκδοσή τους.
γ. Ευνόητο είναι ότι τα στοιχεία των φακέλων των σχετικών αδειών που τηρούνται στα υπό αναστολή Τελωνεία θα µεταφερθούν στα Τελωνεία στην αρµοδιότητα
των οποίων µεταβιβάζονται οι εν λόγω άδειες και οι
νέες άδειες θα επιδθθούν στους ενδιαφερόµενους και
θα κοινοποιηθούν σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.

4. ∆ιαχείριση ενσήµων ταινιών

α. Τα υπό αναστολή Τελωνεία θα πρέπει να προβούν
στην απογραφή όλων των ειδών ενσήµων ταινιών φορολογίας καπνού της διαχείρισής τους, προκειµένου να
συνταχθεί σχετικό πρακτικό απογραφής και να διενεργηθεί θω΄ρηση και κλείσιµο όλων των βιβλίων και στοιχείων της διαχείρισης κατά τα ισχύοντα.

µια σηµαντική καινοτοµία του
Τ.Α.Π.Ε.Π.Α.».
Παράλληλα, τον µήνα Νοέµβριο
του 2011, πραγµατοποιήθηκε σεµινάριο ευαισθητοποίησης για τους άµεσα
και έµµεσα ασφαλισµένους του Ταµείου, µε κεντρικό θέµα «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ», µε
τις εξής θεµατικές ενότητες :
Η συνάντηση του ζεύγους και το
τραύµα της γέννησης.
Ο δεσµός µητέρας – βρέφους και
ο ρόλος της µητρικής λειτουργίας.
Ο ρόλος του πατέρα.
Η συνάντηση του παιδιού µε το
γονεϊκό ζεύγος.

β. Στην τοπική βάση δεδοµένων των Τελωνείων, στα
οποία µεταβιβάζεται η εν λόγω αρµοδιότητα, θα πρέπει να δηµιουργηθούν, µέσω του ΟΠΣΤ, αποθήκες ενσήµων ταινιών οι οποίες θα χρεωθούν µε τα υπόλοιπα
ενσήµων ταινιών των υπό αναστολή Τελωνείων. Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί η ασφαλής
µεταφορά των υπολοίπων ταινιών φορολογίας καπνού.
γ. Οι εκκρεµείς αιτήσεις διάθεσης ενσήµων ταινιών φορολογίας καπνού πρέπει να τακτοποιηθούν και να εξοφληθούν πριν το κλείσιµο του server των Τελωνείων, η
λειτουργία των οποίων αναστέλλεται.

5. Εκκρεµή παραστατικά

Τυχόν εκκρεµή παραστατικά των υπό αναστολή Τελωνείων (π.χ. ∆ΕΦΚ µε τρίµηνη αναστολή προκειµένου για
ειθυλική αλκοόλη) θα τακτοποιηθούν από τα αρµόδια
πλέον Τελωνεία, µε χειρόγραφη διαδικασία.

Ζ. Λειτουργία Κλιµακίων

1. Με την έναρξη εφαρµογής από 1-2-2012 της ανωτέρω σχετικής απόφασης, στα θεσµοθετηµένα σηµεία
εισόδου - εξόδου του Κατακώλου, της Πύλου, του Βατοπεδίου, της Ιθάκης, του Πυθαγορείου, της Σάµης και
των Παξών θα λειτουργούν κλιµάκια υπαλλήλων των
Τελωνείων στα οποία περιέρχονται οι αρµοδιότητες
των αντίστοιχων τελωνείων η λειτουργία των οποίων
αναστέλλεται. Η περίοδος λειτουργίας των κλιµακίων
αποφασίζεται από την Υπηρεσία µε κριτήριο της ανάγκες.
2. Ειδικά και όσον αφορά στο συνοριακό Τελωνείο Αµπελώνα, οι αρµοδιότητες του οποίου περιέρχονται στο
Τελωνείο Ηγουµενίτσας, θα λειτουργεί κλιµάκιο µόνο
σε ειδικές περιπτώσεις (Πάσχα, καλοκαίρι, Χριστούγεννα) από υπαλλήλους που θα ορίζονται από τον
Προϊστάµενο του Τελωνείου Ηγουµενίτσας, και µόνο
µετά από απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.
3. Το προσωπικό µε το οποίο στελεχώνονται σήµερα
τα αναφερόµενα υπό αναστολή τελωνεία, θα µετακινηθεί κυρίως στις τελωνειακές αρχές στις οποίες πε-

∆ιαστροφές.
Κλείνοντας, επιθυµώ να υπογραµµίσω το άριστο κλίµα συνεργασίας που
υπάρχει, τόσο εκ µέρους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου όσο και εκ µέρους του
προσωπικού του Τ.Α.Π.Ε.Π.Α. Σε µια
εποχή, που η σηµασία της ανθρώπινης
ύπαρξης και αξιοπρέπειας προσεγγίζεται µε λογιστικά δεδοµένα, η συνολική λειτουργία του Τ.Α.Π.Ε.Π.Α.,
αποτελεί πρότυπο µίµησης αλλά και
αντίστασης.
Με εκτίµηση
Πασχάλης Καπουσούζης
Ψυχολόγος / Κοινωνικός Λειτουργός

ριέρχονται οι αρµοδιότητές τους, καθώς επίσης και σε
εκείνες που χρήζουν ενίσχυσης.
4. Στα λοιπά Τελωνεία και Τοπικά Τελωνειακά Γραφεία,
που αναστέλλεται η λειτουργία τους από 1-2-2012,
εφόσον απαιτείται η παρουσία τελωνειακών υπαλλήλων, για όλο το χρόνο ή µόνο για συγκεκριµένους µήνες
(π.χ. θερινούς), για τη διενέργεια τελωνειακών εργασιών, ο Προϊστάµενος της αρµόδιας Τελωνειακής Αρχής
θα υποβάλλει στην 3η ∆/νση Προσωπικού Τελωνείων
πλήρως αιτιολογηµένη έκθεση, αναφέροντας τους λόγους που επιβάλλουν τη λειτουργία κλιµακίου, καθώς
και τον απαιτούµενο αριθµό υπαλλήλων προκειµένου η
εν λόγω ∆ιεύθυνση, να εξετάσει το σχετικό αίτηµα και
να προβεί στην έγκριση ή µη αυτού.
Καθίσταται σαφές ότι, ο Προϊστάµενος της αρµόδιας
Τελωνειακής Αρχής πριν την υποβολή της ανωτέρω έκθεσης, θα έχει εξαντλήσει κάθε άλλη δυνατότητα ως
προς τον τρόπο διεκπεραίωσης των τελωνειακών εργασιών, σε διαφορετική περίπτωση, εάν δεν υπάρχει
άλλη λύση, αφού το σχετικό αίτηµα αποσταλεί στην αρµόδια ∆ιεύθυνση προσωπικού και εφόσον τύχει της
σχετικής έγκρισης, θα αποστέλλεται κλιµάκιο αποτελούµενο από υπαλλήλους του αρµόδιου Τελωνείου.
5. Κλιµάκια που λειτουργούν εντός ορισµένων επιχειρήσεων (π.χ. καπνοβιοµηχανιών) βάσει ειδικών διατάξεων δεν θίγονται από την παρούσα και στελεχώνονται
από υπαλλήλους των Τελωνείων στην αρµοδιότητα των
οποίων περιέρχεται ο έλεγχος των επιχειρήσεων.
Τέλος για την οµαλή πραγµατοποίηση των οργανικών
αυτών αλλαγών, παρακαλούνται όλοι οι Προϊστάµενοι
των Τελωνείων στα οποία περιέρχονται οι αρµοδιότητες των υπό αναστολή Τελωνείων, όπως µεριµνήσουν
άµεσα για την επίλυση των προβληµάτων που τυχόν
ανακύψουν και µας γνωρίσουν αυτά που εκφεύγουν
της αρµιδότητάς τους προκειµένου να συνδράµουµε
στην επίλυσή τους.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

