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-Υπουργό Υγείας κ. Βασίλειο Κικίλια     Α.Π.: Α1/4481 

-Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών  

κ. Ιωάννη Κεφαλογιάννη  

-Υφυπουργό Οικονομικών κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο  

 

Κοινοποίηση: -Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων  

κ. Νίκο Χαρδαλιά 

- Διοικητή ΑΑΔΕ, κ. Γιώργο Πιτσιλή  

- Προϊσταμένη Τελωνειακής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης 

κα. Αγγελική Γωγάκου  

  

Θέμα: Προβλήματα στις εξαγωγές από την προσωρινή αναστολή του Τελωνείου 

Κρυσταλλοπηγής 

  

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,  

  

Η σύμφωνα με την πρόσφατη Απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 74727 προσωρινή αναστολή 

λειτουργίας του τελωνείου Κρυσταλλοπηγής και για εμπορευματικές μεταφορές από τις 

06:00 πμ της 20ης Νοεμβρίου και μέχρι 4 Δεκεμβρίου 2020 έχει σημαντικές επιπτώσεις στην 

εξαγωγική δραστηριότητα των μελών μας που συναλλάσσονται με τη συγκεκριμένη χώρα 

(και στην εισαγωγή πρώτων υλών για μεταποιητικές επιχειρήσεις). 

  

Πιο συγκεκριμένα επιχειρήσεις-μέλη μας που συνεργάζονται με τη γειτονική Αλβανία για τη 

μεταφορά εμπορευμάτων τους από Αλβανούς αλλά και Έλληνες επαγγελματίες οδηγούς 

μας ενημέρωσαν ότι η προσωρινή αναστολή του εν λόγω τελωνείου έχει ήδη επιφέρει ή 

κινδυνεύει άμεσα να επιφέρει:  

  

- Δυσκολία/ανατροπή του προγραμματισμού των φορτώσεων/επιχειρήσεων  

- Περιορισμό φορτώσεων 

- Καθυστέρηση ή και ακύρωση παραγγελιών 

- Ταλαιπωρία για τους εμπλεκόμενους 

- Αύξηση χρόνου μεταφοράς 

- Αύξηση κόστους μεταφοράς    

- Μείωση ανταγωνιστικότητας και εξαγωγών που οι Έλληνες εξαγωγείς έχουν περισσότερη 

ανάγκη όσο ποτέ, εν μέσω πανδημίας COVID. 

  

Στα παραπάνω να προσθέσουμε, αφενός, την ακόμη μεγαλύτερη σοβαρότητα των 

παραπάνω επιπτώσεων στη μεταφορά ευπαθών προϊόντων και,  αφετέρου, το 

συνωστισμό και τις σημαντικές καθυστερήσεις που δημιουργούνται στα εναλλακτικά 

τελωνεία (Κακκαβιάς και Ευζώνων, με ουρές χιλιομέτρων λόγω και των υποχρεωτικών test 

COVID σε όλους). 

  

Αναφέρουμε χαρακτηριστικά την περίπτωση εξαγωγικής επιχείρησης-μέλους μας του 

κλάδου δομικών υλικών με έδρα το Κιλκίς, με αξία εξαγωγών προς Αλβανία 3.008.000€ στο 
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δεκάμηνο του 2020. Το νούμερο αυτό μεταφράζεται σε 1275 φορτηγά που εξυπηρετήθηκαν 

από το τελωνείο Κρυσταλλοπηγής προς την Αλβανία.  

  

Το τελωνείο της Κακαβιάς είναι αδύνατο να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της εταιρίας και των 

πελατών της για δύο λόγους:  

-Είναι χιλιομετρικά μακριά από τις εγκαταστάσεις της 

-Είναι αρκετά μακριά από τις περιοχές της Αλβανίας όπου δραστηριοποιούνται οι πελάτες 

της (Κορυτσά, Pogradech, Elbasan) 

Από την ημέρα που επιβλήθηκε η απαγόρευση για τα φορτηγά στο τελωνείο 

Κρυσταλλοπηγής και μέχρι σήμερα η εταιρία έχει σταματήσει τις εξαγωγές της προς την 

Αλβανία καθώς οι πελάτες της δεν μπορούν να ενσωματώσουν το κόστος μεταφοράς και 

καθυστέρησης στην τιμή του προϊόντος. 

  

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

προστασία και αποφυγή διάδοσης του COVID-19, ζητούμε την άμεση ανάκληση της 

λειτουργίας του Τελωνείου Κρυσταλλοπηγής τουλάχιστον για τις εμπορευματικές 

μεταφορές, με τη λήψη εννοείται των όποιων αναγκαίων μέτρων για την προστασία της 

χώρας μας και του πληθυσμού της, ώστε να συνεχιστεί κατά το δυνατό απρόσκοπτα το 

διμερές εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών. Τονίζουμε δε ότι την ανάγκη οι επιχειρήσεις που 

δεν έχουν κλείσει με κρατική εντολή και αγωνίζονται καθημερινά να μείνουν ανοιχτές,  

πρωτίστως δε οι εξαγωγικές που αποτελούν νευραλγικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, 

να στηριχθούν περαιτέρω ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν μέσα από την πρωτόγνωρη 

αυτή κρίση της πανδημίας. 

  

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση, 

 

Για τον ΣΕΒΕ 

      

Δρ Γεώργιος Κωνσταντόπουλος      

Πρόεδρος         


