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Προς  τους  Υπουργούς: 

α) Οικονομικών, Κο Χρήστο Σταϊκούρα 

β) Υγείας, Κο Βασίλη Κικίλια 

 

Θέμα: «Aστοχίες της Κυβέρνησης στην επαναλειτουργία των συνοριακών 

Τελωνειακών Σταθμών στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ» 

  

   Την περασμένη Δευτέρα 29-6-2020 η Κυβέρνηση ανακοίνωσε το κλείσιμο των 

ελληνοβουλγαρικών συνόρων στο Ορμένιο και τη Νυμφαία και το άνοιγμα των ελληνοτουρκικών 

συνόρων στους Κήπους και τις Καστανιές Έβρου, ενώ στην συνέχεια αναίρεσε την απόφασή της 

για τις Καστανιές. Για δε τους Κήπους που επναλειτουργούν αναζητείται ακόμη ο ΕΟΔΥ για να 

διενεργήσει τους αναγκαίους ελέγχους.  

Επιπλέον,  στη  Νυμφαία Ροδόπης κανείς δεν γνωρίζει αν τα σύνορα πρέπει να είναι ανοιχτά ή 

κλειστά. Ούτε καν η ελληνική αστυνομία που υποτίθεται ότι έχει επαρκή ενημέρωση. 
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  Την  στιγμή λοιπόν  που οι τοπικές οικονομίες στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη χειμάζονται 

και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, εποχικά εργαζόμενοι, μαγαζάτορες, 

αγρότες και κτηνοτρόφοι, βρίσκονται αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή κρίση, που έχει οδηγήσει σε 

οριστικό κλείσιμο πληθώρας επιχειρήσεων, ενω οι δείκτες της ανεργίας αυξάνονται συνεχώς κατά 

τη μετά lοckdown χρονική  περίοδο, οι ασαφείς δηλώσεις της Κυβέρνησης για την 

επαναλειτουργία των τελωνειακών σταθμών, ήρθαν για να τορπιλίσουν την προσπάθεια που 

κάνουν  χιλιάδες επαγγελματίες σε όλη την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης  

προκειμένου  να διασώσουν ό,τι μπορούν από τον οικονομικό μαρασμό στον οποίο οδηγούνται. 

   Η χαρακτηριστική δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου ότι η είσοδος στους επισκέπτες στα 

σύνορα με την Βουλγαρία, θα επιτρέπεται μόνο από το συνοριακό φυλάκιο του Προμαχώνα, 

αρκούσε για να επιφέρει σημαντικό  πλήγμα στην τοπική οικονομία της Θράκης, προκαλώντας 

ακυρώσεις στις προγραμματισμένες επισκέψεις τουριστών και  αγανάκτηση στους επαγγελματίες 

του τουρισμού, που αναμένουν με ιδιαίτερη αγωνία την επανεκκίνηση των επιχειρήσεών τους. 

   Ταυτόχρονα, οι δηλώσεις  περί άμεσου ανοίγματος και του τελωνείου των Καστανέων ήρθαν για 

να υπενθυμίσουν και πάλι  την προχειρότητα με την οποία  αντιμετωπίζεται  γενικότερα  η στήριξη 

των πληττόμενων κλάδων και τα προβλήματά τους, ενώ δεν έχει καμία λογική η απόφαση της 

Κυβέρνησης να απαγορεύσει την διέλευση ταξιδιωτών από τον συνοριακό σταθμό της Νυμφαίας, 

επιτρέποντας ταυτόχρονα τη διέλευση μονάχα μέσω Προμαχώνα. 

Δηλώσεις όπως : «....με αυτήν την ενέργεια προστατεύεται ο λαός από την πανδημία» μόνο ως  

προσχηματικές και αστήρικτες  μπορούν να  χαρακτηριστούν. 

    Δεν μπορεί επίσης  να μείνει ασχολίαστη η τεράστια αντίφαση που υπάρχει και στην απόφαση 

της Κυβέρνησης για τη λειτουργία του τελωνείου των Κήπων- που ενώ απαγορεύει την διέλευση 

των Τούρκων πολιτών από αυτό- την ίδια στιγμή επιτρέπει στους Έλληνες να πηγαινοέρχονται στη 

γείτονα χώρα και μάλιστα χωρίς κανέναν υγειονομικό έλεγχο. 

    Τέλος και καθώς η απαγόρευση της εισόδου δεν αποτελεί σαφώς την ενδεδειγμένη  λύση  για 

την στήριξη της ιδιαίτερα πληττόμενης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης  και 

γνωρίζοντας ακόμη πως υπάρχει μεγάλος αριθμός Βορειοελλαδιτών, οι οποίοι αναγκάζονται 

εποχικά να μεταναστεύσουν σε γείτονες  χώρες της ΕΕ για να εργαστούν, παραμένει επιτακτική η 



ανάγκη ελέγχου όσων έρχονται από το εξωτερικό και η καθολική στήριξή τους με ευθύνη του 

κράτους. 

   Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται οι αρμόδιοι Υπουργοί: 

1) Προτίθενται να προβούν άμεσα στο άνοιγμα όλων των  τελωνείων στα συνοριακά φυλάκια 

της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στηρίζοντας  άμεσα την τοπική 

κοινωνία και οικονομία; 

2) Προτίθενται να στελεχώσουν  τους συνοριακούς σταθμούς με το αναγκαίο προσωπικό και 

με ομάδα του ΕΟΔΥ  με σκοπό την διενέργεια μαζικών τεστ, σε όλους τους ταξιδιώτες που 

εισέρχονται στην χώρα μας από όλους τους συνοριακούς σταθμούς ; 

3) Θα προβούν σε προμήθεια  με μηχανισμό PCR και σε στελέχωση με προσωπικό το 

αντίστοιχο τμήμα στο Γ.Ν. Κομοτηνής για να γίνονται μοριακοί έλεγχοι, ώστε να 

αποφεύγεται η χρονοβόρα διαδικασία της αποστολής των δειγμάτων σε άλλα νοσοκομεία; 
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