
 

 

ΣΕΒΕ - Πλατεία Μοριχόβου 1, 54625 Θεσσαλονίκη 
Τηλ.: 2310 535333 

E-mail: info@seve.gr, Internet: www.seve.gr   

Προς         Θεσσαλονίκη,  01.03.21 

-Υπουργό Υγείας κ. Βασίλειο Κικίλια     Α.Π.: Α1/ 4511 

- Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων  

κ. Σπυρίδωνα-Άδωνι Γεωργιάδη 

-Υπουργό Προστασίας του Πολίτη  

κ. Μιχαήλ Χρυσοχοΐδη 

- Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών  

κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη 

-Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Βασίλειο Κοντοζαμάνη 

-Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών  

κ. Ιωάννη Κεφαλογιάννη  

-Υφυπουργό Οικονομικών κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο  

-Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων  

κ. Νίκο Χαρδαλιά 

-Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Kωνσταντίνο Φραγκογιάννη  

 

Κοινοποίηση: -Γενικό Γραμματέα ΔΟΣ & Εξωστρέφειας ΥΠΕΞ κ. Ιωάννη Σμυρλή  

- Διοικητή ΑΑΔΕ κ. Γιώργο Πιτσιλή  

  - Γενικό Διευθυντή Τελωνείων & ΕΦΚ κ. Κωνσταντίνο Μουρτίδη  

- Προϊσταμένη Τελωνειακής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης  

κα. Αγγελική Γωγάκου  

  

 Θέμα: Επιδείνωση προβλημάτων στη διεθνή οδική διακίνηση αγαθών στα χερσαία 

σύνορα της χώρας  

  

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,  

  

Σε συνέχεια προηγούμενων επιστολών μας για προβλήματα στους συνοριακούς σταθμούς 

της χώρας αναφορικά με τη διεθνή οδική διακίνηση αγαθών και την αναστολή λειτουργίας 

του Τελωνείου Κρυσταλλοπηγής, επανερχόμαστε για την επιδείνωση της κατάστασης που 

δημιουργεί η νέα Απόφαση Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 12670/27.02.21 ««Επιβολή των μέτρων του 

προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της 

Χώρας, της απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών, πλην των 

κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του δειγματοληπτικού 

εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από 

την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19». 

 

Με την εν λόγω Απόφαση εισάγονται νέα αυστηρότερα μέτρα που αφορούν περαιτέρω 

περιορισμούς για τα συνοριακά σημεία ελέγχου, όπως η μείωση του ανώτατου 

επιτρεπόμενου ορίου εισόδου των τετρακοσίων (400) ατόμων την ημέρα από κάθε 

συνοριακό σημείο ελέγχου για την Κακαβιά και τους Ευζώνους (ώρες διέλευσης 

καθημερινώς μόνο από τις 7:00 π.μ. έως τις 7:00 μ.μ) και η καθολική διαδικασία ταχείας 

ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού (rapid test) από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας 

Πολιτικής Προστασίας και του ΕΟΔΥ και για τον Προμαχώνα (ώρες διέλευσης μόνο από 

07.00-11.00μμ).  
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Όπως γίνεται αντιληπτό, τα ήδη υφιστάμενα προβλήματα καθυστερήσεων και όχι μόνο 

αυξάνονται σημαντικά με σοβαρές επιπτώσεις στην εξαγωγική δραστηριότητα των μελών 

μας και στην εισαγωγή πρώτων υλών για μεταποιητικές εξαγωγικές επιχειρήσεις. 

  

Ενδεικτικά προβλήματα που υπήρχαν και επιδεινώνονται περαιτέρω με τα νέα μέτρα: 

 

-Σημαντικές καθυστερήσεις και ουρές χιλιομέτρων στα χερσαία σύνορα της χώρας  

 -Δυσκολία/ανατροπή του προγραμματισμού των φορτώσεων/επιχειρήσεων  

- Περιορισμός 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: 

 

-την ακόμη μεγαλύτερη σοβαρότητα των παραπάνω επιπτώσεων στη μεταφορά ευπαθών 

προϊόντων με κίνδυνο αλλοίωσης και καταστροφής τους  

-τα μεγαλύτερα προβλήματα για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις γειτονικές τρίτες 

χώρες αξιοποιώντας το καθεστώς παθητικής τελειοποίησης και έχουν καθημερινή 

διακίνηση πρώτων και βοηθητικών υλών και τελικών προϊόντων 

-τη συσσωρευμένη κόπωση και υπερβάλλουσα προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα όλου του 

προηγούμενου έτους των επιχειρηματιών, του προσωπικού και των συνεργατών τους, 

οδηγών και λοιπών εμπλεκόμενων στη διεθνή διακίνηση εμπορευμάτων και την προσδοκία 

όλων μας για  προσαρμογή των μέτρων επί τα βελτίω λόγω της πορείας εμβολιασμού στην 

Ελλάδα και στις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες. 

 

Καίριο στοιχείο τουλάχιστον για την αντιμετώπιση του περιορισμού του ανώτατου 

επιτρεπόμενου ορίου διελεύσεων συνιστά η μη ύπαρξη στην ηλεκτρονική φόρμα PLF 

(Passenger Locator Form) στη διαδικτυακή πύλη http://travel.gov.gr 

εφαρμογής/παραμέτρου καταγραφής των επαγγελματιών οδηγών σε ανεξάρτητο πεδίο 

ώστε να μην συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό επιτρεπόμενο όριο.  

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι σήμερα και μέχρι στιγμής το σύστημα για το συνοριακό 

σταθμό Κακαβιάς δίνει δυνατότητα διέλευσης για Αλβανό οδηγό την 25.03.21!  

 

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

προστασία και αποφυγή διάδοσης του COVID-19, ζητούμε να ληφθούν όλα εκείνα τα 

μέτρα που θα περιορίσουν στο ελάχιστο δυνατό τα προβλήματα στις εξαγωγές και την εν 

γένει διεθνή διακίνηση αγαθών και ενδεικτικά: 

 

a. άμεση 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 επαγγελματία οδηγού διεθνών μεταφορών να μην συνυπολογίζεται από το 

σύστημα στον αριθμό διελεύσεων.  
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β. επαναλειτουργία Τελωνείου Κρυσταλλοπηγής. 

Πέραν των γνωστών περιορισμών, το τελωνείο της Κακαβιάς είναι αδύνατο να εξυπηρετήσει 

τις ανάγκες των εξαγωγικών επιχειρήσεων που αναγκάζονται να διανύουν πολλά 

περισσότερα χιλιόμετρα από τις εγκαταστάσεις τους και προς πελάτες συγκεκριμένων 

περιοχών της Αλβανίας για την παράδοση των προϊόντων τους και να επιβαρύνονται σε 

χρόνο και κόστος που αναμφίβολα δεν μπορεί να ενσωματωθεί στην τιμή του προϊόντος.  

  

γ. διασφάλιση του όποιου πρόσθετου προσωπικού και εξοπλισμού για τη διενέργεια των 

rapid tests και όποιων άλλων κρίνεται αναγκαίο ώστε να μειωθούν οι καθυστερήσεις 

στους συνοριακούς σταθμούς πχ Ευζώνων και Προμαχώνα που λειτουργούσαν και ως 

εναλλακτικοί σταθμοί διέλευσης σε σχέση με την Αλβανία. 

 

Παρακαλούμε θερμά για τις δικές σας άμεσες ενέργειες, 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 που, παρά τα θετικά στην αντιμετώπισή της, δείχνει 

ως προς τις επιπτώσεις της τουλάχιστον να διαρκεί ακόμη πολύ χρόνο. 

 

  

Με ιδιαίτερη εκτίμηση, 

 

Για τον ΣΕΒΕ 

      

Δρ Γεώργιος Κωνσταντόπουλος      

Πρόεδρος         


