
 

 

 

 

 

                          39                                                                                7 Απριλίου 2020 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Η πανδημία του κορονοϊου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και οι προβλέψεις των 

αρμόδιων σε παγκόσμιο επίπεδο για το μέλλον είναι τρομακτικές και καταλυτικές 

αναφορικά με τις επιπτώσεις στην οικονομία, την υγειονομική περίθαλψη, τα 

εργασιακά δικαιώματα, την πολιτική, τους γεωπολιτικούς συσχετισμούς, τον 

πολιτισμό, τις ανθρώπινες σχέσεις, τις κοινωνικές συμπεριφορές. 

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τις κυβερνήσεις σήμερα θα διαμορφώσουν 

τον κόσμο μας για τα επόμενα χρόνια. 

Η τελωνειακή υπηρεσία είναι πάντα παρούσα και η λειτουργία της επιδρά 

δραστικά στη διαμόρφωση του οικονομικού και κοινωνικού γίγνεσθαι. 

Κρίσιμος ο ρόλος του τελωνείου, ως διοικητικής μονάδας και του τελωνειακού 

υπαλλήλου, ως εφαρμοστή του θεσμικού πλαισίου για την εισαγωγή, την εξαγωγή, τη 

διαμετακόμιση των εμπορευμάτων, την είσπραξη δασμών και φόρων, την πάταξη του 

λαθρεμπορίου και τη δίωξη του οικονομικού εγκλήματος. 

Ζωτικής σημασίας η παρέμβαση της τελωνειακής υπηρεσίας στην εφαρμογή των 

απαγορεύσεων και περιορισμών στο εμπόριο για την προστασία της δημόσιας υγείας, 

της πολιτισμικής κληρονομιάς, του περιβάλλοντος και της χλωρίδας και της πανίδας. 

Για την επίτευξη του διττού ρόλου της τελωνειακής υπηρεσίας ο τελωνειακός 

υπάλληλος συγκαταλέγεται ανάμεσα στους δημόσιους φορείς που έχουν αρμοδιότητα τον 

έλεγχο των εμπορευμάτων, της εφοδιαστικής αλυσίδας για τα τρόφιμα και το 

υγειονομικό υλικό των επιβατών, των πληρωμάτων πλοίων και αεροσκαφών, των 

οδηγών βυτιοφόρων και φορτηγών με αποτέλεσμα η επικινδυνότητα να 

πολλαπλασιάζεται για την υγεία και την ασφάλεια του ίδιου και της οικογένειάς του.  

Στην υγειονομική κρίση που βιώνουμε σήμερα η διατήρηση απρόσκοπτης και 

ενεργής της εμπορευματικής ροής, του υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού είναι 

κυρίαρχης σημασίας για τους πολίτες της ευρωπαϊκής ένωσης και την οικονομία των 

κρατών-μελών και ο ρόλος των τελωνείων για την προστασία και την ασφάλεια του 

εμπορίου είναι κρίσιμος.  

Ο τελωνειακός κλάδος ανταποκρίνεται με συνέπεια, υπευθυνότητα και υψηλό 

αίσθημα του υπηρεσιακού καθήκοντος σ’ αυτές τις δύσκολες στιγμές. Οι τελωνειακοί 

υπάλληλοι εργαζόμενοι χειρίζονται με επιτυχία χιλιάδες παραστατικά τελωνειακών 

διατυπώσεων τα οποία σε εβδομαδιαία βάση ανέρχονται σε 70.000 περίπου (εισαγωγές, 

εξαγωγές, διαμετακομίσεις) Δηλώσεων Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών 

Τελωνειακών Διαδικασιών, διαχειρίστηκαν υποθέσεις του τμήματος Δικαστικού, 

επεξεργάστηκαν και ολοκλήρωσαν εκ των υστέρων ελέγχους, εφοδιασμούς πλοίων, 

διενέργησαν ελέγχους διελεύσεων επιβατών και οχημάτων, εξέδωσαν οδηγίες με σκοπό 

τη διευκόλυνση του εμπορίου. 



Η παρούσα συγκυρία επιβεβαιώνει την επιτακτική ανάγκη αναβάθμισης του 

πληροφοριακού συστήματος τελωνείων icisnet και την ένταξη στις ηλεκτρονικές 

διαδικασίες μεμονωμένων εργασιών στις οποίες κυριαρχεί η γραφειοκρατία με 

αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των εμπλεκόμενων φορέων, όπως η καταβολή του τέλους 

ταξινόμησης οχημάτων. 

Τα δημόσια έσοδα τα οποία προέρχονται από τις Τελωνειακές εργασίες είναι 

καθοριστικά και κυρίως σε εποχές κρίσης όπως αυτή που βιώνουμε είναι ο 

σημαντικότερος αιμοδότης του κρατικού προϋπολογισμού. Τα έσοδα των Τελωνείων 

το μήνα Μάρτιο κινήθηκαν ικανοποιητικά συγκριτικά με το Μάρτιο του 2019, με σχετική 

μείωση της τάξης του 12%. 

Με αφορμή μεμονωμένα δημοσιογραφικά σχόλια, τονίζουμε προς κάθε 

κατεύθυνση πως το σύνολο των αφιχθέντων εμπορευμάτων, ακόμη και των δωρεών 

προς το ελληνικό δημόσιο (υγειονομικού υλικού), υπόκεινται στις προβλεπόμενες 

κοινοτικές τελωνειακές διατυπώσεις. 

Παραμένουμε διαρκώς μάχιμοι στο πλαίσιο της αποστολής μας να 

προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία και να διασφαλίσουμε τη διαθεσιμότητα των 

εμπορευμάτων και την παροχή των απαραίτητων για το κοινωνικό σύνολο υπηρεσιών, 

παρά τις προφανείς δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε και εμείς κατά την άσκηση των 

καθηκόντων μας (ελλείψεις στον εξοπλισμό ατομικής προστασίας, πλημμελής επίσημη 

ενημέρωση  από τον ΕΟΔΥ των συναδέλφων που υπηρετούν στα σημεία εισόδου για  τον 

τρόπο αντιμετώπισης της πανδημίας στο εργασιακό περιβάλλον, αναιμικό σχέδιο 

αντιμετώπισης κρούσματος, μειωμένο προσωπικό, διαρκής ανακύκλωση φημών για 

μειώσεις μισθών, που υπονομεύουν άκριτα τη δουλειά των υπαλλήλων προκειμένου να 

ενδυναμώσουν διχαστικές αντιλήψεις στην κοινωνία). 

Ο κόσμος στον οποίο θα κατοικήσουμε μετά τη νίκη κατά του ιού θα είναι 

πραγματικά διαφορετικός, θα υπάρξει μια καθολική αναδιάταξη των προτεραιοτήτων σε 

ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Ας ελπίσουμε, αλλά και ας συμβάλλουμε στο μερίδιο 

που μας αναλογεί, να αποτελέσει η σημερινή κρίση μια πρόκληση, ώστε να 

συνειδητοποιήσει η ανθρωπότητα την πραγματική διάσταση της παγκοσμιοποίησης και 

τη σπουδαιότητα της αλληλεγγύης. 

 

 

 


