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Θέμα: Διέλευση οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων από το συνοριακό σημείο ελέγχου   

Κρυσταλλοπηγής 

 

 

Αξιότιμοι κύριοι, 

 

Σύμφωνα με την τελευταία Απόφαση Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56415 (ΦΕΚ Β 3951/ 15.9.2020) για 

την επιβολή μέτρων στις μεταφορές και μετακινήσεις για τον περιορισμό της διασποράς του 

COVID-19, οι οδηγοί φορτηγών οχημάτων, ανεξαρτήτως εθνικότητας, που διέρχονται από 

τα συνοριακά σημεία ελέγχου Προμαχώνα, Κακαβιάς, Κρυσταλλοπηγής, Ευζώνων, 

Νυμφαίας, Ορμενίου, Κήπων και Εξοχής έχουν εξαιρεθεί από τις προϋποθέσεις των 

παραγράφων 2 και 3 της προαναφερόμενης Απόφασης. 

 

Το πρόβλημα που μας έχει αναφερθεί από επιχειρήσεις-μέλη μας αφορά Αλβανούς 

επαγγελματίες οδηγούς, κυρίως κατά την είσοδό τους στη χώρα μας μέσω 

Κρυσταλλοπηγής, οι οποίοι αδυνατούν να προγραμματίσουν δρομολόγια λόγω κάλυψης 

του αριθμού των 300 διελεύσεων ημερησίως ή αναμένουν επί ώρες στο συνοριακό σταθμό 

με την προσδοκία να εισέλθουν στην Ελλάδα.  

 

Αποτέλεσμα αυτού του φαινομένου είναι επιπτώσεις στις εξαγωγές ελληνικών προϊόντων και 

στις εισαγωγές πρώτων υλών για ελληνικές επιχειρήσεις, κίνδυνος καθυστέρησης ή και 

ακύρωσης παραγγελιών, ανατροπή του προγραμματισμού των επιχειρήσεων, ταλαιπωρία 

και οικονομικές συνέπειες για τους εμπλεκόμενους. 
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Παρόλο που οι οδηγοί εξαιρούνται, κατά τη συμπλήρωση της φόρμας 

PLF η εφαρμογή δεν αναγνωρίζει την παράμετρο των επαγγελματιών οδηγών, με αποτέλεσμα 

να συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό επιτρεπόμενο όριο.  

 

Παρακαλούμε θερμά να μεριμνήσετε άμεσα για την προσαρμογή της ηλεκτρονικής 

εφαρμογής για την υποβολή PLF στο https://travel.gov.gr έτσι ώστε όταν επιλέγεται το check 

box “truck driver” το αίτημα εισόδου να μην συνυπολογίζεται από το σύστημα στον αριθμό 

διελεύσεων. 

 

Αναγνωρίζοντας σε κάθε περίπτωση τη μείζονα σημασία των υγειονομικών μέτρων για την 

προστασία και αποφυγή διάδοσης του COVID-19,  παρακαλούμε γενικότερα να λαμβάνεται 

έγκαιρα μέριμνα για την απρόσκοπτη κατά το δυνατό διέλευση και διεθνή διακίνηση 

εξαγόμενων κυρίως εμπορευμάτων. 

 

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση, 

 

Για τον ΣΕΒΕ 

 
Γεώργιος Κωνσταντόπουλος 

Πρόεδρος Δ.Σ. 
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