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ΘΕΜΑ: «Αίτημα άμεσηρ ένταξηρ τελωνειακών ςπαλλήλων στο 
ππόγπαμμα εμβολιασμών». 

 

Σε ζπλέρεηα ησλ αριθμ. πρωη. 148/15.11.2020 και 14/11.02.21 

αλαθνηλώζεσλ ηεο Ομοζπονδίας Σελωνειακών Τπαλλήλων Ελλάδος 
κε ηηο νπνίεο δεηήζεθε ε άμεζη έληαμε ηεο Τεισλεηαθήο Υπεξεζίαο ζην 
εθελονηικό πρόγραμμα εμβολιαζμών, επαλαθέξνπκε ην ελ ιόγσ 
αίηεκα, θαζώο νη ζπλζήθεο θαη νη εμειίμεηο ην θαζηζηνύλ πην επίκαιρο 
από πνηέ.  

Η έλαξμε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηόδνπ ζην πξνζερέο δηάζηεκα 
ζπλεπάγεηαη ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ εθ κέξνπο ησλ Τεισλεηαθώλ 
Υπαιιήισλ πνπ εθηεινύλ ππεξεζία ζηηο πύιεο εηζόδνπ θαη εμόδνπ ηεο 
ρώξαο  ζηνπο ρηιηάδεο δηεξρόκελνπο επηζθέπηεο. 

Από ηε ζηηγκή πνπ νη ηεισλεηαθνί ππάιιεινη δελ έρνπλ εληαρζεί 
ζηηο επαγγεικαηηθέο νκάδεο πνπ εκβνιηάδνληαη θαηά πξνηεξαηόηεηα, 
καθίζηανηαι απροζηάηεσηοι θαη εκηεθειμένοι ζηνλ θίλδπλν κεηάδνζεο 
ηνπ θνξνλντνύ. 



Δπηπιένλ ιόγσ ηεο απμεκέλεο έθζεζεο ηνπο ζε δηαξθή θίλδπλν 
ηίζεληαη θαη δεηήκαηα δεκόζηαο πγείαο, θαζώο οι ίδιοι έτοσν 
μεγαλύηερες πιθανόηηηες να γίνοσν θορείς ηοσ ιού και να ηον 
διαζπείροσν ζηην κοινόηηηα μέζω ηης επαθής ηοσς με ηοσς τιλιάδες 
διερτόμενοσς ηοσρίζηες. 

Σην ζεκείν απηό πξέπεη λα ηνλίζνπκε όηη νη αζησνομικοί 
σπάλληλοι, κε ηνπο νπνίνπο νη ηεισλεηαθνί εθηεινύλ  βάξδηα ζε 
δηπιαλέο ζέζεηο εξγαζίαο ζηηο πύιεο εηζόδνπ θαη εμόδνπ, έρνπλ ήδε 
εληαρζεί ζηηο επαγγεικαηηθέο νκάδεο πνπ εκβνιηάδνληαη θαηά 

πξνηεξαηόηεηα, τωρίς να σπάρτει διαθοροποίηζη ζηην έκθεζη ζηον 
κίνδσνο.  

Σήκεξα ήδε ζηελ πιεηνςεθία ησλ Τεισλεηαθώλ Μνλάδσλ έρνπλ 
ζεκεησζεί αλλεπάλληλα κρούζμαηα COVID 19 κε απνηέιεζκα πνιινί 

ζπλάδειθνί καο λα λνζειεύνληαη, έλαο κεγάινο αξηζκόο λα βξίζθεηαη ζε 
θαη’ νίθνλ ζεξαπεία θαη δύν ελ ελεξγεία ηεισλεηαθνί ππάιιεινη λα έρνπλ 
ράζεη ηε δσή ηνπο, επεηδή λόζεζαλ από ηνλ ηό. 

Απνηειεί επνκέλσο πρωηαρτική αλάγθε ε άκεζε έληαμε ηνπ 

Τεισλεηαθνύ Κιάδνπ ζηηο επαγγεικαηηθέο νκάδεο πνπ ζα εκβνιηαζηνύλ 
καηά προηεραιόηηηα, δεδνκέλνπ θαη ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο πνπ 
απαηηεί ε νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο εκβνιηαζκνύ ζε δύν δόζεηο για 
λόγοσς προζηαζίας ηων ζσναδέλθων μας και ηης δημόζιας σγείας  
και καη επέκηαζη για ηην εύρσθμης λειηοσργίας ηης Τπηρεζίας ζε 
μια περίοδο ποσ ο ρόλος ηων ηελωνειακών είναι κρίζιμος για ηην 
εθνική οικονομία, θαζώο κεηαμύ άιισλ ζπκβάιινπλ ζηελ απξόζθνπηε 
ξνή ηνπ ηνπξηζκνύ. 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, παξαθαινύκε όπσο πξνβείηε ζηηο 
απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ην ζσνηομόηερο δπλαηό. 

 
 

 


