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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Με σκοπό τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 

επιβλήθηκε με την Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.46164/20 (ΦΕΚ 3009 Β/20-7-2020) 

ΚΥΑ το μέτρο του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων συνδέσεων της 

Χώρας, το οποίο επικαιροποιήθηκε με την Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.56415/20 (ΦΕΚ 

3951 Β/15-9-2020) όμοια. 

Στις αποφάσεις αυτές μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι η διέλευση φορτηγών 

οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων είναι δυνατή μέσω των συνοριακών 

σημείων ελέγχου Προμαχώνα, Κακαβιάς, Κρυσταλλοπηγής, Ευζώνων, 

Νυμφαίας, Ορμενίου, Κήπων και Εξοχής, χωρίς να απαιτείται η συνδρομή της 

προϋπόθεσης αρνητικής διάγνωσης των εισερχομένων προσώπων σε 

εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19. Επιπλέον για τα συνοριακά 

σημεία ελέγχου Κακαβιάς, Κρυσταλλοπηγής, Ευζώνων, Νυμφαίας, Ορμενίου 

και Κήπων, η διέλευση είναι δυνατή καθημερινώς μόνο από τις 7 π.μ. έως τις 

11:00 μ.μ.. Τα λοιπά συνοριακά σημεία ελέγχου παραμένουν κλειστά για τις 

εμπορευματικές μεταφορές.  

Η διενέργεια γρήγορων εργαστηριακών ελέγχων στα σημεία εισόδου 

προκειμένου το εν λόγω μέτρο να αποφέρει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα στον 

περιορισμό της μετάδοσης του κορωνοϊού αποτελεί πάγιο αίτημα της ΟΤΥΕ, το 

οποίο έχει καταθέσει σε προηγούμενες ανακοινώσεις της στο πλαίσιο της κοινής 

προσπάθειας για την προστασία της δημόσιας υγείας.   

Παρά ταύτα, μέχρι σήμερα και ενώ έχει μεσολαβήσει διάστημα μεγαλύτερο 

των δύο μηνών από τον περιορισμό των συνοριακών σημείων εισόδου 

εμπορευμάτων στην χώρα, δεν υπάρχει μόνιμη παρουσία κλιμακίων των 

αρμόδιων υπηρεσιών στα σημεία αυτά με εξαίρεση τα συνοριακά σημεία του 

Προμαχώνα και της Κακαβιάς. 

Κατά συνέπεια, το μέτρο του περιορισμού των συνοριακών σημείων 

εισόδου εμπορευμάτων στην χώρα, δεν αποφέρει κανένα όφελος στον 

πρωτεύοντα στόχο της προστασίας της δημόσιας υγείας, αλλά ταυτόχρονα έχει 

δημιουργήσει και πολλά προβλήματα όπως: 

 εκτροπή της εμπορικής διακίνησης με συνέπεια την επιβάρυνση των 

οικονομικών φορέων με επιπλέον κόστη και μεγαλύτερες καθυστερήσεις, 

 επιβάρυνση των τελωνειακών μονάδων των ανοιχτών συνοριακών σημείων 

εισόδου με την εμπορική διακίνηση που εξυπηρετούνταν μέχρι πρότινος από 

τις λοιπές τελωνειακές μονάδες, 



 συνθήκες υψηλού συγχρωτισμού μεταξύ των προς διέλευση προσώπων στα 

περιορισμένα σημεία εισόδου, λόγω του περιορισμού των ωρών διέλευσης 

ημερησίως από 24 σε 16, ήτοι από τις 7 π.μ. έως τις 11:00 μ.μ., ιδιαίτερα τις 

πρωινές ώρες κατά το καθημερινό άνοιγμα των συνόρων. 

Επιπρόσθετα η διενέργεια σε τακτά χρονικά διαστήματα εργαστηριακού 

ελέγχου ανίχνευσης κορωνοϊού COVID-19 είναι επιβεβλημένη για όλους τους 

τελωνειακούς υπαλλήλους στα ανοιχτά σημεία εισόδου της πατρίδας μας με το 

εξωτερικό, καθώς είναι εκτεθειμένοι σε αυξημένο κίνδυνο και υπάρχει το 

ενδεχόμενο διασποράς του ιού μέσω αυτών στην κοινότητα. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω απαιτούμε : 

 την άμεση υγειονομική στήριξη των συνοριακών σημείων εισόδου με την 

παρουσία κλιμακίων του ΕΟΔΥ και τη διενέργεια γρήγορων 

εργαστηριακών ελέγχων στα εισερχόμενα πρόσωπα και τους υπαλλήλους,  

 το άνοιγμα των λοιπών χερσαίων συνοριακών σημείων εισόδου με τρίτες 

χώρες αποκλειστικά για την εμπορευματική διακίνηση, καθώς για τα 

πρόσωπα που εισέρχονται στην χώρα με φορτηγά οχήματα από τα 

υφιστάμενα ανοιχτά σημεία εισόδου δεν ισχύουν οι προϋποθέσεις εισόδου 

που ισχύουν για τα λοιπά πρόσωπα (π.χ. pcr test 72 ωρών), ούτε 

διενεργείται επιπλέον έλεγχος και επομένως δεν προκύπτει κάποιο όφελος 

για την δημόσια υγεία από την απαγόρευση της εμπορευματικής 

διακίνησης από τα λοιπά χερσαία συνοριακά σημεία εισόδου. 

Καλούμε την Διοίκηση της Α.Α.Δ.Ε., τους συναρμόδιους φορείς και την 

κυβέρνηση να εκπονήσουν με καλύτερο σχεδιασμό, μεγαλύτερη οργάνωση και 

επιμέλεια το σχέδιο για την προστασία της Δημόσιας Υγείας προκειμένου να 

υπάρξει πραγματικά περιορισμός της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και 

να μην σπαταλούνται άνευ λόγου οι υπερπολύτιμοι ιδιωτικοί ή δημόσιοι πόροι 

σε αυτήν την δύσκολη από οικονομικής άποψης εποχή. 

 

 

 


