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ΥΑΙΡΔΣΙΜΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΣΔΛΧΝΔΙΧΝ 

 

Με ςειό ην αίζζεκα ηεο επζύλεο θαη ηεο δέζκεπζεο ζύκθσλα κε ην όξακα θαη ηελ 

απνζηνιή ηνπ Τκήκαηνο Τεισλείσλ,  ραηξεηίδσ ην λέν Κώδηθα Ηζηθήο θαη 

Δενληνινγίαο. Τν Τκήκα Τεισλείσλ, πάληα κε πλεύκα πξσηνπνξηαθό θαη ζύγρξνλν, 

δηέζεηε από ην 2003 ην δηθό ηνπ Κώδηθα Ηζηθήο θαη Δενληνινγίαο. Κξίζεθε σζηόζν 

αλαγθαίν όπσο αλαζεσξεζεί κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιόγεζεο ηνπ Τκήκαηνο 

ζηα πιαίζηα ηεο δηαδηθαζίαο πηνζέηεζεο ηνπ Κνηλνύ Πιαηζίνπ Αμηνιόγεζεο (ΚΑΠ), 

(Common Assessment Framework, CAF), ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2017.  

 

Οη αξρέο θαη αμίεο ελόο νξγαληζκνύ είλαη αδηακθηζβήηεηεο, δηαρξνληθέο θαη ζηαζεξέο. 

Η ζπλερήο όκσο εμέιημε θαη  κεηαβνιή ηνπ εξγαζηαθνύ πεξηβάιινληνο, αιιά θαη νη 

αιιεπάιιειεο θαη πνηθίιεο πξνθιήζεηο πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ην Τκήκα, 

απαηηνύλ ηελ αληίζηνηρε αλαβάζκηζε ηνπ Κώδηθα, έηζη ώζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζην 

έξγν ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ, ελώ παξάιιεια λα ηνπο  θαζνδεγεί θαη λα ηνπο εκπλέεη 

κε ζηόρν ηελ επίηεπμε ηνπ νξάκαηνο θαη ηεο απνζηνιήο ηνπ. 

  

Η επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ζε θαζαξά ηερληθό θαη γλσζηνινγηθό επίπεδν δελ είλαη 

αξθεηή αλ δελ ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηηο αξρέο θαη ηηο αμίεο πνπ ζα πξέπεη λα 

ραξαθηεξίδνπλ θάζε ηεισλεηαθό ππάιιειν. Η άκεζε επαθή κε ην θνηλό, ηνλ 

εκπνξηθό θόζκν, νη πξνζδνθίεο θαη νη απαηηήζεηο ησλ εξγαζηαθώλ εηαίξσλ καο, 

θαζώο θαη ε επηθνηλσλία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο επηβάιινπλ ηελ ηήξεζε ηνπ 

παξόληνο Κώδηθα. 

 

Πηζηεύνληαο ζε ζαο, πνπ αδηάιεηπηα ζηεξίδεηε ην Τκήκα θαη πξνζθέξεηε ζε απηό, 

ζαο θαιώ λα κειεηήζεηε ηνλ παξόληα Κώδηθα θαη λα ηεξείηε  πηζηά ηηο αξρέο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζε απηόλ,  νύησο ώζηε ζπιινγηθά λα θεξδίζνπκε ηελ αμηνπηζηία ησλ 

πνιηηώλ, λα θαλνύκε αληάμηνη ηεο εκπηζηνζύλεο ηεο Κπβέξλεζεο, λα 

θαιιηεξγήζνπκε νκαδηθό πλεύκα, λα ελδπλακώζνπκε ηε κεηαμύ καο επηθνηλσλία θαη 

ζπλεξγαζία, απμάλνληαο θαη βειηηώλνληαο παξάιιεια ηελ απόδνζε καο.  

 

Η κε ζπκκόξθσζε ηνπ Κώδηθα, ζα έρεη άκεζε επίπησζε ζηελ εηθόλα ηνπ Τκήκαηνο, 

ζηελ απνζηνιή ηνπ θαη πνιύ πηζαλόλ ζηελ παξαβίαζε ηνπ λνκηθνύ πιαηζίνπ ην 

νπνίν καο δεζκεύεη σο δεκόζηνπο ππαιιήινπο. 
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Είκαη αηζηόδνμνο όηη ζα ζπλερίζεηε λα εξγάδεζηε κε ηνλ ίδην δήιν θαη ζα ηεξείηε πηζηά 

ηνλ Κώδηθα Ηζηθήο θαη Δενληνινγίαο. 

 

 

 

 

                                                                              Δεκήηξηνο Φαηδεθσζηήο  

                                                                       Δηεπζπληήο Τκήκαηνο Τεισλείσλ  
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

Ο Δεκόζηνο ππάιιεινο εμ νξηζκνύ είλαη εθηειεζηήο θαη εθθξαζηήο ηεο ζέιεζεο ηνπ 

Κξάηνπο θαη ππεξεηεί ην ζύλνιν ηνπ ιανύ. Ο Τεισλεηαθόο ππάιιεινο θαηά 

ζπλέπεηα, ηπγράλνληαο ηεο εκπηζηνζύλεο ηεο Κπβέξλεζεο,  νθείιεη λα εθαξκόδεη 

πηζηά ηνπο λόκνπο θαη ηηο εζηθέο αξρέο, λα ελεξγεί θαη λα ζπκπεξηθέξεηαη κε 

επαγγεικαηηζκό θαη πςειό αίζζεκα επζύλεο πέξαλ νπνηνπδήπνηε πξνζσπηθνύ 

νθέινπο. 

 

Σε έλα πεξηβάιινλ παγθνζκηνπνίεζεο όπνπ νη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο 

αλαπηύζζνληαη ξαγδαία θαη νη πξνθιήζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θνηλσλίαο 

απαηηνύλ  ζπλερή επαγξύπλεζε θαη εγξήγνξζε, ην Τκήκα Τεισλείσλ θαιείηαη λα 

αληαπνθξηζεί ηόζν ζην θνξνεηζπξαθηηθό όζν θαη ζηνλ θνηλσληθό ηνπ ξόιν. 

 

Σο Όραμα ηοσ Σμήμαηος:  

 

Τν Τκήκα Τεισλείσλ λα ιεηηνπξγεί σο έλαο νξγαληζκόο, ν νπνίνο ζα βειηηώλεηαη θαη 

ζα εμειίζζεηαη ζε ζπλερή βάζε κε ζθνπό ηελ πξνώζεζε ηεο αλάπηπμεο πξνο 

όθεινο ηεο θνηλσλίαο γεληθόηεξα κέζα ζηα πιαίζηα ηεο απνζηνιήο ηνπ. 

 

Η Αποζηολή ηοσ Σμήμαηος περιλαμβάνει: 

 

 Τε ζπλεηζθνξά  ζηα δεκόζηα έζνδα, 

 Τελ πξνζηαζία ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε βειηίσζε ηεο 

πνηόηεηαο δσήο θαη αζθάιεηαο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, 

 Τε ζπλεξγαζία  κε άιιεο Αξρέο γηα ζέκαηα αζθάιεηαο θαη εηδηθά γηα ζέκαηα 

αληηκεηώπηζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, 

 Τε δηεπθόιπλζε ηνπ λόκηκνπ εκπνξίνπ, 

 Τελ απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε θαη βειηίσζε  ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 

ηνπ, 

 Τελ ηήξεζε ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ. 

 

Τν Τκήκα δελ κπνξεί λα επηηειέζεη απηή ηελ απνζηνιή απνηειεζκαηηθά αλ ην 

αλζξώπηλν δπλακηθό ηνπ δελ ιεηηνπξγεί κε κηα εληαία θνπιηνύξα,  δηαηεξώληαο ςειό 

επίπεδν ήζνπο, επαγγεικαηηζκνύ θαη παξνρήο ππεξεζηώλ. 
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ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

 

Ο παξώλ Κώδηθαο  απνηειεί  έλα πιαίζην βαζηθώλ αξρώλ θαη αμηώλ πνπ δηέπνπλ ηε 

θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ Τκήκαηνο κε άμνλα  ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ππαιιήισλ. 

Δεζκεύεη όιν ην πξνζσπηθό ηνπ Τκήκαηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο  

Δηεύζπλζεο ηνπ Τκήκαηνο,  ε νπνία ζα  πξέπεη λα ελεξγεί  σο πξόηππν 

ζπκπεξηθνξάο όζνλ αθνξά ηε ζπκκόξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ. Όινη νη Τνκείο  ηνπ 

Τκήκαηνο  ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ όηη ην πξνζσπηθό, ππό ηελ επζύλε ησλ 

πξντζηακέλσλ ηνπο,  ζπκκνξθώλεηαη κε ηνλ Κώδηθα Ηζηθήο θαη Δενληνινγίαο. 

 

ΑΞΙΔ 

 

Οη ζεκαληηθόηεξεο αμίεο νη νπνίεο απνηεινύλ ηε βάζε γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο 

απνζηνιήο ηνπ Τκήκαηνο Τεισλείσλ θαη ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδνπλ ηνπο 

ηεισλεηαθνύο ππαιιήινπο θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο θαη λα ζπλάδνπλ 

κε ην Επξσπατθό Πιαίζην Τεισλεηαθώλ Ιθαλνηήησλ ( European Customs 

Competency Framework) , είλαη νη πην θάησ: 

 

 Ννκηκόηεηα 

 Αθεξαηόηεηα 

 Δηαθάλεηα 

 Δηθαηνζύλε 

 Επαγγεικαηηζκόο 

 Ερεκύζεηα 

 Λνγνδνζία 

 

1. ΝΟΜΙΜΟΣΗΣΑ 

 

Είκαζηε  ππεύζπλνη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ καο θαη ηε λνκηκόηεηα ησλ 

ππεξεζηαθώλ καο ελεξγεηώλ. Απνηειεί αηνκηθή επζύλε όισλ καο ε ελεκέξσζε ζε 

όηη αθνξά ηνπο εθάζηνηε λόκνπο θαη θαλνληζκνύο πνπ δηέπνπλ ηελ εξγαζία καο. 

Αζθνύκε κε πίζηε θαη ζεβαζκό ηηο εμνπζίεο καο, απνθιεηζηηθά  γηα ηνπο ζθνπνύο 

πνπ καο έρνπλ εθρσξεζεί. Οθείινπκε λα ππαθνύκε ζηηο νδεγίεο ηνπ Δηεπζπληή θαη 

ησλ Αλσηέξσλ καο, εθηόο θαη αλ απηέο είλαη παξάλνκεο, αλάξκνζηεο,  αλήζηθεο ή 

βξίζθνληαη ζε αληίθαζε κε ηηο πξόλνηεο ηνπ Κώδηθα.  
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2. ΑΚΔΡΑΙΟΣΗΣΑ  

 

Είκαζηε  αθνζησκέλνη θαη εθηεινύκε  ηα θαζήθνληα καο κε ήζνο θαη εληηκόηεηα ρσξίο 

λα επηηξέπνπκε ζε εμσηεξηθέο παξεκβάζεηο λα επεξεάδνπλ ην απνηέιεζκα ησλ 

ελεξγεηώλ καο. Ελεξγνύκε κε αληδηνηέιεηα θαη κε γλώκνλα ην ζπκθέξνλ ηεο 

θνηλσλίαο, ρσξίο λα πξνζβιέπνπκε  ζε πξνζσπηθό όθεινο. Σεβόκαζηε θαη 

εμνηθνλνκνύκε ηνπο δεκόζηνπο πόξνπο, ηελ πεξηνπζία  θαη ηα εξγαιεία πνπ καο 

παξέρνληαη γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ καο. Οη εθηεηακέλεο εμνπζίεο πνπ 

παξέρνληαη ζηνπο ηεισλεηαθνύο ππαιιήινπο από ηνλ λόκν πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνύληαη νξζά θαη κε ζύλεζε  απνθεύγνληαο κνξθέο θαηάρξεζεο.   

 

3. ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ 

 

Δελ απνθξύπηνπκε ή παξαιείπνπκε ζηνηρεία ή πιεξνθόξεζε εθηόο θαη αλ είλαη 

εκπηζηεπηηθνύ πεξηερνκέλνπ ή παξαβηάδνπλ δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα. Οη 

απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη πξέπεη λα είλαη επαξθώο  αηηηνινγεκέλεο, ηδηαίηεξα 

όηαλ επεξεάδνπλ δπζκελώο ηα ζπκθέξνληα ηνπ πνιίηε θαη καο θαζηζηνύλ 

ππόινγνπο ελώπηνλ ηεο Δηνίθεζεο θαη ηνπ θνηλνύ. Καηαγγέιινπκε πεξηπηώζεηο πνπ 

καο δεηείηαη λα ελεξγήζνπκε παξάλνκα ή θαηά παξάβαζε ηνπ Κώδηθα, θαζώο θαη 

παξαλνκίεο από ηξίηνπο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ αληίιεςε καο. 

  

Οθείινπκε  λα ζπκπεξηθεξόκαζηε εληόο θαη εθηόο ηεο ππεξεζίαο θαηά ηξόπν πνπ λα 

καο θαζηζηά αληάμηνπο ηεο θνηλήο εκπηζηνζύλεο.  Δελ αθήλνπκε νπνηαδήπνηε 

ακθηβνιία γηα ην ελδερόκελν νη πξάμεηο καο λα είλαη απνηέιεζκα νπνηνπδήπνηε 

ύπνπηνπ θηλήηξνπ.  

 

4. ΓΙΚΑΙΟΤΝΗ 

 

Καηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ καο, ελεξγνύκε ρσξίο δηαθξίζεηο ζε όθεινο ή ζε 

βάξνο ζπλαδέιθσλ, πνιηηώλ ή εξγαζηαθώλ εηαίξσλ. Απέρνπκε από ελέξγεηεο πνπ 

ζπληζηνύλ δηάθξηζε ιόγσ εζληθόηεηαο, ρξώκαηνο, ζξεζθείαο, θύινπ, πνιηηηθώλ ή 

άιισλ πεπνηζήζεσλ, θνηλσληθήο ή νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, αλαπεξίαο, ή 

ζεμνπαιηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ,    εθαξκόδνληαο ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο. Η 

εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο είλαη θαζνιηθή, παξέρεη ίζεο επθαηξίεο θαη εθαξκόδεηαη 

ακεξόιεπηα  ζε όινπο ηνπο ππαιιήινπο θαη πνιίηεο δεκηνπξγώληαο αληίζηνηρα ηηο 

ίδηεο ππνρξεώζεηο. Αληηθξνύνπκε νπνηεζδήπνηε εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο 

παξεκβάζεηο πνπ παξαβηάδνπλ ηελ αξρή ηεο δηθαηνζύλεο θαη ακεξνιεςίαο.  
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5. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΜΟ 

    

Αζθνύκε ηα θαζήθνληα καο έρνληαο ηελ αλάινγε επάξθεηα θαηάξηηζεο, ώζηε  λα 

κπνξνύκε λα αληαπνθξηλόκαζηε ζην κέγηζην βαζκό. Τεξνύκε πηζηά ηα σξάξηα 

εξγαζίαο θαη εξγαδόκαζηε παξαγσγηθά θαη κε θηιόηηκν γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ 

θνηλνύ. Σπκκεηέρνπκε ζε δξαζηεξηόηεηεο πνπ αλαβαζκίδνπλ θαη εκπινπηίδνπλ ηελ 

επαγγεικαηηθή αιιά θαη ηε γεληθόηεξε γλώζε θαη δεμηόηεηεο καο κέζσ ηεο 

επηκόξθσζεο, ηεο εθπαίδεπζεο αιιά θαη ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο. Ελεξγνύκε κε 

εππξέπεηα,  επγέλεηα, ήζνο θαη δηαθξηηηθόηεηα ηόζν απέλαληη ζηνπο ζπλαδέιθνπο, 

όζν θαη απέλαληη ζηνπο πνιίηεο. 

    

Οπνηαδήπνηε αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά ε νπνία κπνξεί λα έρεη αξλεηηθό αληίθηππν 

ζηελ εηθόλα ηνπ Τκήκαηνο πξέπεη λα απνθεύγεηαη. 

 

6. ΔΥΔΜΤΘΔΙΑ  

 

Τεξνύκε ερεκύζεηα ζε όιεο ηηο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο, ηα δεδνκέλα θαη ηελ 

πεξηνπζία πνπ καο έρνπλ εκπηζηεπζεί, ηδηαίηεξα όηαλ ρξεζηκνπνηνύκε ηερλνινγίεο 

πιεξνθνξηθήο. Παξάιιεια απνηξέπνπκε νπνηαλδήπνηε κε εμνπζηνδνηεκέλε 

πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο ηνπ Τκήκαηνο.  Πξνζηαηεύνπκε θαη δελ 

δεκνζηνπνηνύκε ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ησλ πνιηηώλ ζεβόκελνη ην 

δηθαίσκα εκπηζηεπηηθόηεηαο θαη ηνπ πξνζσπηθνύ απνξξήηνπ όισλ. Δελ απνζπνύκε 

πιεξνθνξίεο γηα πξνζσπηθό όθεινο ή θαηά ηξόπν επηβιαβή πξνο ηνπο ζηόρνπο ηνπ 

Τκήκαηνο. 

 

Η ππνρξέσζε ηεο ερεκύζεηαο δελ αληηηάζζεηαη ηνπ δηθαηώκαηνο ησλ πνιηηώλ λα 

ιακβάλνπλ γλώζε ησλ δηνηθεηηθώλ εγγξάθσλ. Σηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ππάιιεινο 

δελ είλαη βέβαηνο θαηά πόζν κπνξεί λα απνθαιύπηεη μεθάζαξα πιεξνθνξίεο ηηο 

νπνίεο θαηέρεη, ζα πξέπεη λα ζπκβνπιεύεηαη ηνλ πξντζηάκελν ηνπ.  

 

7. ΛΟΓΟΓΟΙΑ 

 

Υπέρνπκε επζύλε  απέλαληη ζηνπο ζπκκέηνρνπο καο γηα ηηο πξάμεηο θαη απνθάζεηο 

καο θαη ειεγρόκαζηε από ηα αξκόδηα ζεζκηθά όξγαλα.  
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                                               ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ  

 

Ο παξώλ «Κώδικας Ηθικής και Γεονηολογίας» απνηειεί μεθάζαξε θαη δεκόζηα 

δήισζε γηα ηελ απνθαζηζηηθόηεηα ηνπ Τκήκαηνο λα δηαθπιάμεη ηε θήκε ηνπ σο έλα 

Κπβεξλεηηθό Τκήκα πνπ ζηειερώλεηαη κε ηθαλνύο θαη έληηκνπο ππαιιήινπο, νη νπνίνη 

δεζκεύνληαη λα ζπκκνξθώλνληαη πξνο ηηο πξόλνηεο ηνπ. 

 

Απνηειεί νδεγό γηα ην λενεηζεξρόκελν πξνζσπηθό, ππελζύκηζε γηα ην πθηζηάκελν 

πξνζσπηθό θαη ζηαζεξή ππόζρεζε πξνο ηνπο εξγαζηαθνύο εηαίξνπο ηνπ Τκήκαηνο 

όηη κπνξνύλ λα ηπγράλνπλ κεηαρείξηζεο από ην Τκήκα θαηά ηξόπν ππεύζπλν, δίθαην 

θαη πνηνηηθό.    

 

ΥΔΗ ΜΔ ΣΟ ΚΟΙΝΟ 

 

Η επηηπρία ελόο νξγαληζκνύ θξίλεηαη από ην βαζκό ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηώλ ηνπ 

από ηηο πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο ηνπ. 

  

Σηε δηθή καο πεξίπησζε, ην θνηλό αλακέλεη ζηηο ζπλαιιαγέο θαη ζηελ επαθή ηνπ κε 

ηνπο ηεισλεηαθνύο ππαιιήινπο όπσο ηπγράλεη απνηειεζκαηηθήο εμππεξέηεζεο ζε 

πιαίζηα επαγγεικαηηζκνύ, ζπλέπεηαο θαη αθεξαηόηεηαο. Καη΄ επέθηαζε, γηα λα 

είκαζηε ζε ζέζε λα πξνζθέξνπκε πνηνηηθέο ππεξεζίεο θεξδίδνληαο ηελ αμηνπηζηία 

θαη εκπηζηνζύλε ηνπ θνηλνύ, ζα πξέπεη λα δηαηεξνύκε ςειά επίπεδα ελεκέξσζεο, 

ήζνπο, πξνζπκίαο  θαη  επγέλεηαο. Οη νξζά  εμππεξεηνύκελνη πνιίηεο, απνηεινύλ 

ηνπο θαιύηεξνπο πξεζβεπηέο ηνπ Τκήκαηνο, ζπλεηζθέξνληαο παξάιιεια ζηε 

δεκηνπξγία κηαο θνηλσλίαο  επξπζκίαο θαη ζπκκόξθσζεο. 

 

ΤΓΚΡΟΤΗ ΤΜΦΔΡΟΝΣΧΝ 

 

  Δελ ρξεζηκνπνηνύκε ην επίζεκν αμίσκα καο γηα λα εμππεξεηήζνπκε ζπκθέξνληα 

είηε δηθά καο είηε άιισλ πξνζώπσλ, αθήλνληαο λα λνεζεί όηη νη ελέξγεηεο καο 

πξνζβιέπνπλ ζε ηδησηηθό όθεινο. 

   

Δελ ζπκκεηέρνπκε  ζε νπνηαλδήπνηε δηαδηθαζία ιήςεο απόθαζεο από ηελ νπνία 

κπνξεί λα σθειεζεί νπνηνδήπνηε πξόζσπν κε ην νπνίν ππάξρεη   ζπγγέλεηα ή άιιε 

εηδηθή ζρέζε. Σε ηέηνηα πεξίπησζε ππνρξενύκαζηε λα ην δειώζνπκε ζηνλ άκεζα 

πξντζηάκελν θαη όηαλ θξηζεί όηη ζπληξέρεη ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ, ε ζπκκεηνρή 

καο ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, απνθιείεηαη. 
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Η εζεινληηθή εξγαζία ελζαξξύλεηαη εθόζνλ δελ αληηηίζεηαη πξνο ηα θαιώο λννύκελα 

ζπκθέξνληα ηνπ Τκήκαηνο.  

 

ΓΧΡΟΓΟΚΙΑ 

 

            Καηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ καο, ελδέρεηαη άηνκα, ή εηαηξείεο λα καο 

πξνζθέξνπλ δώξα, θηινμελία ή νθέιε νπνηαζδήπνηε κνξθήο, κε ηξόπν πνπ κπνξεί 

λα ζεσξεζεί όηη επεξεάδνληαη  αξλεηηθά ε επζπθξηζία, ε αθεξαηόηεηα θαη ε ιήςε ησλ 

απνθάζεσλ καο. Σε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο, απηά ζα πξέπεη λα απνξξίπηνληαη θαη 

αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε λα θαηαγγέιινληαη.  

 

ΔΙΓΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 

    

Ο παξώλ Κώδηθαο Ηζηθήο θαη Δενληνινγίαο είλαη ζύκθσλνο κε ηνλ «πεξί 

Δεκόζηαο Υπεξεζίαο Νόκν ηνπ 1990» θαη ηελ ππόινηπε ζπλαθή λνκνζεζία. 

Είλαη επζπγξακκηζκέλνο κε  ηηο αξρέο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί από ζπλαθείο 

δηεζλείο ζπκβάζεηο, όπσο ε Δηαθήξπμε ηεο Αξνύζηα (Arousha Declaration) 

θαη ηνλ Κώδηθα ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τεισλείσλ (WCO Code of 

Ethics).  

 

ΜΗΥΑΝΙΜΟΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ 

  

Ο Δηεπζπληήο Τκήκαηνο Τεισλείσλ ζπζηήλεη Επηηξνπή Ηζηθήο θαη 

Δενληνινγίαο ε νπνία απαξηίδεηαη από δύν Αλώηεξνπο Τεισλεηαθνύο 

Λεηηνπξγνύο ηνπ Αξρηηεισλείνπ θαη ηνπο Αλώηεξνπο Τεισλεηαθνύο 

Λεηηνπξγνύο ησλ Επαξρηαθώλ Τεισλείσλ. 

  

Η ελ ιόγσ Επηηξνπή: 

 

 εμεηάδεη ηα πην δύζθνια πξνβιήκαηα 

 αλαζεσξεί ηνλ Κώδηθα 

 απνθαζίδεη γηα ηνλ ηξόπν δηάδνζεο, αλαζεώξεζεο θαη βειηίσζεο ηνπ 

 αμηνινγεί ηνλ βαζκό ηήξεζεο ηνπ. 
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Η Επηηξνπή Ηζηθήο θαη Δενληνινγίαο ππνζηεξίδεηαη από Οκάδα 

Καζνδεγεηώλ πνπ ζηνρεύεη ζηε δηαηήξεζε θαη βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο, 

όπσο ζθηαγξαθείηαη ζηνλ παξόληα Κώδηθα.  Αξκνδηόηεηα ησλ θαζνδεγεηώλ 

νη νπνίνη ζα ελεξγνύλ δηα ηνπ παξαδείγκαηνο ηνπο είλαη λα βνεζνύλ θαη λα 

ζηεξίδνπλ ηνπο ππαιιήινπο ζηελ θαηαλόεζε θαη εθαξκνγή ηνπ Κώδηθα, λα 

επηιύνπλ απνξίεο ζε ζρέζε κε ηελ ηήξεζε ηνπ Κώδηθα, λα εμεηάδνπλ 

πξνθνξηθά παξάπνλα ηνπ θνηλνύ θαη ησλ ζπλαδέιθσλ θαη λα βνεζνύλ ηελ 

Επηηξνπή Ηζηθήο θαη Δενληνινγίαο ζην έξγν ηεο.   

 

Αληίγξαθν ηνπ Κώδηθα Δενληνινγίαο παξέρεηαη ζε θάζε κέινο ηνπ 

πξνζσπηθνύ ηνπ Τκήκαηνο Τεισλείσλ. Οη πξντζηάκελνη ηνπ Τκήκαηνο 

Τεισλείσλ ζα επηκνξθώλνληαη ζε ζέκαηα δηεύζπλζεο θαη εθαξκνγήο 

δηαδηθαζηώλ ζπκπεξηθνξάο θαη πεηζαξρίαο.   

 

ΠΑΡΑΠΟΝΑ 

  

Κάζε πνιίηεο θαη θάζε ζπλάδειθνο, έρεη δηθαίσκα λα απεπζύλεηαη ζηνλ 

Δηεπζπληή Τκήκαηνο Τεισλείσλ γηα νπνηνδήπνηε παξάπνλν έρεη. Γηα λα 

δηαηεξεζεί ε εκπηζηνζύλε ηνπ θνηλνύ θαη σο έλδεημε ηεο ζνβαξόηεηαο κε ηελ 

νπνία αληηκεησπίδεη ην Τκήκα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξόληνο Κώδηθα Ηζηθήο θαη 

Δενληνινγίαο, ππάξρνπλ κεραληζκνί πνπ δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ππνβνιήο 

παξαπόλσλ γηα ηε ζπκπεξηθνξά κέινπο ηνπ πξνζσπηθνύ. 

   

Τν παξάπνλν ζα πξέπεη λα είλαη επώλπκν, ηεθκεξησκέλν θαη ζπγθεθξηκέλν. 

Θα ηπγράλεη εμέηαζεο από ηελ Επηηξνπή Ηζηθήο θαη Δενληνινγίαο εθ κέξνπο 

ηνπ Δηεπζπληή. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο ζα ηεξείηαη εκπηζηεπηηθόηεηα 

θαη ην απόξξεην ηνπ νλόκαηνο ηνπ παξαπνλνύκελνπ. Θα εθδίδεηαη απάληεζε 

εληόο 60 εκεξώλ.  Σηόρνο ε ελδπλάκσζε ησλ δεκνθξαηηθώλ ζεζκώλ, ν 

πεξηνξηζκόο ησλ παξαπόλσλ, ε ελδερόκελε  ιήςε δηνξζσηηθώλ κέηξσλ θαη ε 

ηθαλνπνίεζε ηνπ αηζζήκαηνο δηθαίνπ. 

 

Παξάπνλα κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ σο εμήο:  

-  κε  πξνθνξηθή δηαηύπσζε παξαπόλνπ πξνο ηνλ πξντζηάκελν ηνπ 

ππαιιήινπ. 

-  κε γξαπηή δηαηύπσζε παξαπόλνπ πξνο ηνλ Δηεπζπληή ηνπ Τκήκαηνο.   
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- κε γξαπηή θαηαγγειία πξνο ηελ Επίηξνπν Δηνίθεζεο, ηνλ Γεληθό 

Ειεγθηή, ηε Γεληθή Λνγίζηξηα θαη ηνλ Γεληθό Εηζαγγειέα ηεο 

Δεκνθξαηίαο.                

Γηα εθηειεζηέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο ή παξαιήςεηο νη παξαπνλνύκελνη έρνπλ ην 

δηθαίσκα λα πξνζθύγνπλ ζην Δηνηθεηηθό Δηθαζηήξην ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 146 ηνπ Σπληάγκαηνο όπσο απηό έρεη ηξνπνπνηεζεί.  

 

ΠΑΡΑΒΙΑΗ ΣΟΤ ΚΧΓΙΚΑ 

 

Η εθαξκνγή ηνπ παξόληνο Κώδηθα είλαη ππνρξεσηηθή. Οη πξντζηάκελνη  ησλ  

Τνκέσλ είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ Κώδηθα ζηνπο πθηζηάκελνύο 

ηνπο θαη γηα ηελ εθ κέξνπο ηνπο θαηαλόεζε θαη νξζή εθαξκνγή ηνπ. Η 

ζπκκόξθσζε κε ηνλ Κώδηθα απνηειεί επζύλε όισλ θαη θαλείο δελ κπνξεί λα 

δηθαηνινγήζεη νπνηαδήπνηε αληηδενληνινγηθή ελέξγεηα κε ηελ αηηηνινγία όηη 

εθηειεί εληνιέο πξντζηάκελνπ ηνπ. Όινη νη εξγαδόκελνη πξέπεη λα 

εμνηθεησζνύλ κε ην πεξηερόκελν ηνπ Κώδηθα θαη θαζίζηαληαη ππόινγνη γηα ηελ 

ηήξεζε ησλ θαλόλσλ θαη ησλ αξρώλ ηνπ. 

  

Εάλ θάπνηνο παξαβηάζεη ηνλ Κώδηθα, ελδέρεηαη λα ππνζηεί ηηο ζρεηηθέο 

ζπλέπεηεο, κεηά από πεηζαξρηθή ή δηνηθεηηθή έξεπλα, αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε. Πεξαηηέξσ όηαλ κηα πξάμε ζπληζηά θαη παξαβίαζε ηεο 

Ννκνζεζίαο, ν θεξόκελνο σο παξαβάηεο δπλαηόλ λα παξαπεκθζεί ζηε 

δηθαηνζύλε βάζεη ηνπ αζηηθνύ ή ηνπ πνηληθνύ δηθαίνπ.       

                                

ΙΥΤ ΣΟΤ ΚΧΓΙΚΑ 

   

Η ηζρύο ηνπ παξόληνο Κώδηθα Ηζηθήο θαη Δενληνινγίαο αξρίδεη από ηελ  

εκεξνκελία έγθξηζήο ηνπ από ην Δηεπζπληή ηνπ Τκήκαηνο. 

 

Μεηά ηελ έγθξηζή ηνπ, ν Κώδηθαο αλαξηάηαη ζηε δηαδηθηπαθή πύιε ηνπ 

Τκήκαηνο  θαη είλαη πξνζβάζηκνο από όινπο. 

  

Όιεο νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ εγθξίλνληαη θαη δεκνζηεύνληαη κε ηελ ίδηα 

δηαδηθαζία. 

 


