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Σην πιαίζην ηεο απνηειεζκαηηθήο αληηκεηώπηζεο ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ιεηηνπξγία ησλ ηεισλεηαθώλ 

κνλάδσλ ζηηο λεζηωηηθέο θαη νξεηλέο πεξηνρέο, ε Οκνζπνλδία 

Σειωλεηαθώλ Τπαιιήιωλ Ειιάδαο έρεη επαλεηιεκκέλσο εθθξάζεη ηηο 

πξνηάζεηο ηεο, νη νπνίεο ζπλνςίδνληαη: 

 ηελ ελίζρπζε ηεο ζηειέρωζεο ησλ ηεισλείσλ ηνπ λεζηωηηθνύ 

ζπκπιέγκαηνο, ηδηαίηεξα εθείλσλ πνπ ιεηηνπξγνύλ σο πύιε 

εηζόδνπ-εμόδνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ε ηεισλεηαθή παξνπζία είλαη 

επηβεβιεκέλε γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ 

ηνπξηζηηθώλ ξνώλ.  

Ξερσξηζηή κέξηκλα πξέπεη λα δνζεί ζηα ηεισλεία πνπ έρνπλ 

ηελ έδξα ηνπο ζε λεζηά κε κεγαιύηεξεο αλάγθεο θαηά ηνπο κήλεο 

πνπ ε ηνπξηζηηθή θίλεζε είλαη απμεκέλε. Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ 

θαιύηεξε πξνζηαζία ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ δεκνζίνπ θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε άζθεζε ησλ ηεισλεηαθώλ ειέγρσλ είλαη 

ζθόπηκν λα ζεζπηζηεί έλα λνκνζεηηθό πιαίζην γηα ηηο απνζπάζεηο 

πην επέιηθην θαη ιεηηνπξγηθό, ώζηε λα θαηνρπξώλεηαη έγθαηξα ε 



απμεκέλε ζηειέρσζε ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν, αιιά λα κε 

δεζκεύνληαη αλζξώπηλνη πόξνη, όηαλ δελ είλαη απαξαίηεην. 

Επηπιένλ απαηηείηαη άκεζε θαη νξηζηηθή αληηκεηώπηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο πνπ έρεη αλαθύςεη ζε αξθεηέο ηεισλεηαθέο κνλάδεο 

απνκαθξπζκέλσλ λεζηώλ, όπσο ε Μεγίζηε, ε Σύκε θαη ν Άγηνο 

Κήξπθνο, όπνπ ηα ηεισλεία ιεηηνπξγνύλ κ’ έλαλ κόλν ππάιιειν. 

Είλαη πξνθαλέο όηη ε θαηάζηαζε απηή, πνπ δηαηωλίδεηαη 

ηνπιάρηζηνλ κία δεθαεηία, έξρεηαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ηελ 

εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ θαη δεκηνπξγεί ππέξκεηξν 

θόξην γηα ηνπο ππαιιήινπο. 

 ηνλ έγθαηξν πξνγξακκαηηζκό αλαπιήξσζεο ησλ θελώλ πνπ 

δεκηνπξγνύληαη από ηελ κεηαθίλεζε ή ηε ζπληαμηνδόηεζε ησλ 

ππεξεηνύλησλ ππαιιήισλ ζηηο κνλάδεο πνπ έρνπλ 2 ή 3 νξγαληθέο 

ζέζεηο 

 ηελ ζέζπηζε θηλήηξωλ πνπ δηεπθνιύλνπλ ηελ παξακνλή θαη ηε 

δηαβίωζε ησλ ππαιιήισλ ζε λεζηά κε πςειό θόζηνο δσήο, όπσο 

ε Μύθνλνο, ε Θήξα, ε Σθηάζνο, ε Μήινο θιπ, όρη κόλν θαηά ηνπο 

θαινθαηξηλνύο κήλεο. 

 ηε βειηίωζε ηωλ θηηξηαθώλ ππνδνκώλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ 

ησλ ηεισλεηαθώλ κνλάδσλ ησλ λεζηώλ θαη ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε 

ζύγρξνλα ηειωλεία πνπ ζα παξέρνπλ αλζξώπηλεο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο γηα ηνπο ππαιιήινπο θαη έλα αμηνπξεπέο πεξηβάιινλ γηα 

ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο θαη ηνπο ηαμηδηώηεο. Επηζεκαίλνπκε όηη 

ηα Τεισλεία ηεο Φίνπ θαη ηεο Κσ έρνπλ ππνζηεί δεκίεο από 

πξόζθαηνπο ζεηζκνύο, νη νπνίεο δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί, ελώ 

ηα πεξηζζόηεξα θηίξηα ησλ ηεισλείσλ ζηα λεζηά έρνπλ 

θαηαζθεπαζηεί εδώ θαη δεθαεηίεο, είλαη θηίξηα δηαηεξεηέα θαη ε 

δηαδηθαζία ζπληήξεζήο ηνπο είλαη πεξίπινθε θαη πνιπδάπαλε κε 

απνηέιεζκα λα εγθαηαιείπεηαη θάζε πξνζπάζεηα βειηίσζήο ηνπο. 

 

 

 

 

 

 

 


