
 

 

 

 

                

                      

                    72                                                                                27 Μαΐνπ 2021 

                                                                

ΠΡΟ : 1. Υπνπξγό Οηθνλνκηθώλ 

      θν Φξήζην Σηατθνύξα 

  2. Υπνπξγό Δζσηεξηθώλ 

      θν Μαπξνπδή (Μάθε) Βνξίδε 

 3. Υπνπξγό Αλάπηπμεο & Δπελδύζεσλ 

 θν Άδσλε Γεσξγηάδε 

 4. Υθππνπξγό Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 

     & Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ 

     θν Νηθόιαν Φαξδαιηά 

 5. Γηνηθεηή Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

   Γεκνζίσλ Δζόδσλ 

   θν Γεώξγην Πηηζηιή 

 6. Πξντζηάκελν Γ.Γ. 

   Τεισλείσλ & Δ.Φ.Κ. 

     θν Κσλ/λν Μνπξηίδε 

  

Τν Γεληθό σκβούιηο ηεο ΟΣΤΔ, ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζηηο 17.05.21 

θαη 25.05.21, απνθάζηζε οκόθωλα λα δεηήζεη ηελ αλάθιεζε ησλ απνθάζεσλ 

πνπ είραλ ιεθζεί ζην πιαίζην ηεο ιήςεο κέηξσλ πξνο πεξηνξηζκό ηεο 

δηαζπνξάο ηνπ θορωλοϊού  covid 19, ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο απαγνξεύηεθε ε 

είζνδν θνξηεγώλ νρεκάησλ γηα ηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ κέζσ ησλ 

ζπλνξηαθώλ Τεισλείσλ Κρσζηαιιοπεγής, Νίθες, Γοϊράλες, Μέρηδαλες θαη 

Μασροκαηίοσ 

 Ήδε, κε ηελ Κ.Τ.Α Γ1α/Γ.Π.οηθ. 31801/21-05-2021 (ΦΔΚ2138/21-5-

2021), από 22-5-2021 θαη από ην ζπλνξηαθό ζεκείν ηεο Κρσζηαιιοπεγής 

επηηξέπεηαη ε είζνδνο θαη’ αλώηαην όξην έως 400 αηόκωλ εκερεζίως, 

απνθιεηζηηθά ζε επνρηθά εξγαδνκέλνπο ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο. Πξνο ηνύην 

σπάρτεη θιηκάθηο ηοσ Δ.Ο.Γ.Τ. πνπ δηαζθαιίδεη ηνλ πγεηνλνκηθό έιεγρν θαηά 

ηελ είζνδν, αθνύ ειέγρεη ππνρξεσηηθά όια ηα πξόζσπα πνπ εηζέξρνληαη ζηε 

ρώξα. Από ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν εηζόδνπ ινηπόλ, επηβάιιεηαη ε άξζε ησλ 

πεξηνξηζκώλ, γηα ηε δηεπθόιπλζε ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ. 

Όζνλ αθνξά ηα Τεισλεία ηεο Νίθες, Γοϊράλες, Μέρηδαλες θαη 

Μασροκαηίοσ, εθόζολ δελ πξνβιέπεηαη λα εγθαηαζηαζνύλ θιηκάθηα ηνπ 

Δ.Ο.Γ.Υ. ώζηε λα επηηξέπεηαη ε είζνδνο ηαμηδησηώλ θαη εκπνξεπκάησλ, 

επηβάιιεηαη λα αρζεί ν πεξηνξηζκόο δηέιεπζεο θνξηεγώλ νρεκάησλ γηα ηε 

κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ ηνπιάρηζηνλ θαηά ηελ έμνδν από ηε ρώξα.  



 

Ο πεξηνξηζκόο ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ Τεισλείσλ Κήπωλ θαη 

Δσδώλωλ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εθηξνπή ηεο εκπνξεπκαηηθήο θίλεζεο πξνο 

ηε Βοσιγαρία κε ζπλέπεηα ηε ζεκαληηθή απώιεηα εζληθώλ εζόδωλ. 

Η επαλεθθίλεζε ησλ ηνπξηζηηθώλ ξνώλ θαη ε ζπζζώξεπζε ηεο 

εκπνξεπκαηηθήο θίλεζεο ζηα ηεισλεία Καθαβηάς, Κήπωλ θαη θπξίσο ζηο 

Σειωλείο ηωλ Δσδώλωλ δελ απνθέξεη θαλέλα όθειος ζηνλ πξσηεύνληα ζηόρν 

ηεο πξνζηαζίαο ηεο δεκόζηαο πγείαο, αιιά ηαπηόρξνλα έρεη δεκηνπξγήζεη θαη 

επηπρόζζεηα πξνβιήκαηα, απμάλνληαο ηνλ θίλδπλν γηα ηνπο ππεξεηνύληεο εθεί 

ζπλαδέιθνπο θαη θαηά ζπλέπεηα ε επάλνδνο ζηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία όισλ 

ησλ ζπλνξηαθώλ κνλάδσλ είλαη επηβεβιεκέλε. 

 

 

 


