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21 Ιουλίου 2020
ΠΡΟΣ: 1) Υπουργό Οικονομικών
κ. Χρήστο Σταϊκούρα
2) Υφυπουργό Οικονομικών
κο Απόστολο Βεσυρόπουλο
3) Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων
κ. Γεώργιο Πιτσιλή
4) Προϊσταμένο Γ.Δ.
Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.
κ. Κων/νο Μουρτίδη
5) Γ.Δ.Ο.Υ
Υπόψη Γεν. Δ/ντη
6) Γενικού Δ/ντη Ανθρώπινου
Δυναμικού κ Οργάνωσης
κ. Νικόλαο Βλάχο
7) Διευθυντή Διαχείρισης Ανθρώπινου
Δυναμικού
κ. Ηλία Θεοδώρου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συνάδελφοι,
Το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας κατά τη συνεδρίαση της
16.7.2020, μεταξύ των άλλων θεμάτων ασχολήθηκε διεξοδικά και με την
διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των συνοριακών Τελωνείων
εισόδου – εξόδου της χώρας και αποφάσισε ομόφωνα:
Με την άρση των περιορισμών λόγω κορωνοϊού και το άνοιγμα
των συνόρων, τα συνοριακά τελωνεία, λιμάνια και αεροδρόμια
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, για να στηρίξουν την οικονομία και
τον τουρισμό.

Για το λόγο αυτό η ΟΤΥΕ απαιτεί από τη διοίκηση της ΑΑΔΕ
και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών την τήρηση των
υγειονομικών πρωτοκόλλων σε όλα τα ανωτέρω Τελωνεία για την
ασφάλεια των συναδέλφων και των συναλλασσομένων.
Ειδικότερα:
 Μόνιμο κλιμάκιο του ΕΟΔΥ για τη διενέργεια ελέγχων σε
24ωρη βάση στα συνοριακά Τελωνεία που έχουν
χαρακτηριστεί πύλες εισόδου, στα αεροδρόμια και τα λιμάνια.
 Διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων στα υπόλοιπα Τελωνεία.
 Άμεση προμήθεια προστατευτικού εξοπλισμού (στολές,
αντιμικροβιακά γάντια, μάσκες, προσωπίδες, απολυμαντικά,
ειδικά
προστατευτικά
διαχωριστικά
στους
χώρους
συναλλαγής), με παράλληλη χορήγηση πίστωσης στα
συνοριακά Τελωνεία για διαρκή αντιμετώπιση των αυξημένων
αναγκών σε υγειονομικό υλικό και απολύμανση των χώρων.
 Διενέργεια τεστ στους υπαλλήλους που κάνουν βάρδια και
έρχονται σε επαφή με τους συναλλασσόμενους.
 Τακτική απολύμανση των χώρων.
 Διατήρηση του μέτρου της ελεγχόμενης
καταστήματα των τελωνειακών υπηρεσιών.

εισόδου

στα

 Υποχρεωτική χρήση μάσκας από τους συναλλασσόμενους
 Εξέταση του ενδεχομένου να συσταθούν μόνιμες ομάδες
υπαλλήλων που θα παρέχουν υπηρεσία εκ περιτροπής στα
σημεία επαφής με το κοινό (αίθουσες αεροδρομίων, λιμανιών
κλπ), ώστε να αποφεύγεται η καθημερινή εναλλαγή των
υπαλλήλων της μονάδας και η διασπορά πιθανής μόλυνσης.
Τέλος τονίζουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι η προστασία της
δημόσιας υγείας και των συναδέλφων είναι προτεραιότητα
αδιαπραγμάτευτη και δεν υπάρχει χώρος για εκπτώσεις ώστε σε κάθε
περίπτωση να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα της αδιάκοπης λειτουργίας
των εν λόγω Τελωνειακών μονάδων. Σε διαφορετική περίπτωση οι
συνέπειες θα είναι τραγικές για την χώρα.

