
1 
 

ΟΦΑΕ – Πατησίων 351 – Τ.Κ. 111 44, Αθήνα 

Tηλ. +30 210 2019760 – Fax. +30 210 2284368 – E-mail: info@ofae.gr  
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Προς: 

1. Το Υπουργείο Οικονομικών 

- Υπουργό, κο Ευκλείδη Τσακαλώτο 

- Αν. Υπουργό, κο Τρύφωνα Αλεξιάδη 

- Γεν. Γραμμάτεα Δημοσίων Εσόδων, κ. Γεώργιο Πιτσιλή 

- EΓ Σώματος Δίωξης Οικον.Εγκλήματος, κ. Κων/νο Χρήστου 

- Γεν. Δ/ντρια Τελωνείων & ΕΦΚ, κα Ειρήνη Γιαλούρη 

- Δ/ντρια Τελωνειακών Διαδικασιών, κα Σοφία Παπαγιάννη 

 

2. Το Υπουργείο ΥποδομώνΜεταφορών & Δικτύων 

- Υπουργό, κ.Χρήστο Σπίρτζη 

- Υφυπουργό, κα. Μαρίνα Χρυσοβελώνη 

- Γεν.Γραμματέα, κα.Θεοπίστη Πέρκα 

- Διευθυντή Εμπ/κών Μεταφορών, κ.Τρ. Παπατριανταφύλλου 

 

3. Την Γενική Επιθεωρήτρια Δημοσίας Διοίκησης, κα Μαρία 

Παπασπύρου 

 

- Την Επιτροπή Ανταγωνισμού  

- Πρόεδρο, κ. Δημήτριο Κυριτσάκη  

- Αντιπρόεδρο, κ. Δημήτριο Λουκά 

- Γενική Δ/ντρια, κα Διονυσία Ξηροκώστα 

 

 

Θέμα: «Διενέργεια μεταφορικού έργου Ελλάδας-Ιράκ από Τούρκικα 

φορτηγά» 

 

Αξιότιμοι κύριοι, 

 

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις 

τεράστιες διαστάσεις που έχει πάρει η υποκλοπή του μεταφορικού 

έργου από αλλοδαπά οχήματα, με όποια καταστροφική συνέπεια έχει 
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αυτό για τους Έλληνες μεταφορείς, αλλά και την εθνική μας οικονομία 

στο σύνολο.  

Στην προκειμένη περίπτωση, θα θέλαμε να επικεντρωθούμε στην 

αθέμιτη πρακτική από Τούρκους μεταφορείς οι οποίοι έχουν αναλάβει 

κατά αποκλειστικότητα το μεταφορικό έργο μεταξύ Ελλάδας-Ιράκ. 

Πρακτική που μόνο αθέμιτη και εντελώς παράνομη μπορεί να 

χαρακτηριστεί, καθώς το μεταφορικό έργο μεταξύ Ελλάδας-Ιράκ δεν 

μπορεί να διενεργηθεί παρά μόνο από Ελληνικά ή Ιρακινά οχήματα. 

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, για την διενέργεια τριγωνικής μεταφοράς 

απαιτείται είτε η άδεια ΕΔΥΜ ή τριγωνική άδεια μεταφορών, και καμία 

από τις δύο αυτές περιπτώσεις δεν ισχύει για το Ιράκ, το οποίο δεν είναι 

μέλος ούτε της Σύμβασης ΕΔΥΜ ούτε και ανταλλάσει τριγωνικές άδειες 

μεταφορών. 

Τα Τούρκικα οχήματα διενεργούν κατά παράβαση τέτοια δρομολόγια 

προσκομίζοντας ως συνοδευτικό τελωνειακό έγγραφο το Δελτίο TIR το 

οποίο υποχρεωτικά αναφέρει ως διαδρομή «Ελλάδα-Τουρκία» καθώς 

το Ιρακ δεν είναι συμβαλλόμενο κράτος στην Διεθνή Σύμβαση TIR, κι 

επομένως στην επικράτειά του ισχύουν εθνικά συστήματα 

διαμετακόμισης. Επομένως, το δελτίο TIR τερματίζει στο συνοριακό 

τελωνείο εξόδου από Τουρκία προς το Ιράκ, αλλά αυτό σε καμία 

περίπτωση δεν υποδεικνύει τον τελικό προορισμό των 

εμπορευμάτων. Η εξακρίβωση του τελικού προορισμού των 

εμπορευμάτων γίνεται από το τιμολόγιο αγοράς που συνοδεύει τα 

εμπορεύματα, καθώς επίσης και από το πιστοποιητικό υγειονομικού 

ελέγχου, το οποίο συνήθως δεν υποβάλλεται στις τελωνειακές αρχές ως 

γνήσιο, αλλά ως απλό αντίγραφο το οποίο είναι και παραποιημένο. 

 

Πολύ συχνά έχει διαπιστωθεί και το φαινόμενο των πλαστών εγγράφων 

τα οποία χρησιμοποιούν οι Τούρκοι για την παραπλάνηση των 

ελληνικών αρχών, τηρώντας τα γνήσια συνοδευτικά έγγραφα καλά 

κρυμμένα στο όχημά τους. Γεγονός, που απαιτεί και την συνέργια των 

εξαγωγικών επιχειρήσεων, οι οποίες θα πρέπει να είναι πλήρως 

ενημερωμένες για την νομιμότητα μια διεθνούς μεταφοράς καθώς και τις 

συνέπειες παραπλάνησης των ελεγκτικών αρχών. 

Το φαινόμενο της παράνομης μεταφοράς με διάφορες μεθόδους, όπως 

αυτή της παραπλάνησης των τελωνειακών αρχών, είναι ένα φαινόμενο 
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που παρατηρείται πολύ έντονα και αποτελεί μάστιγα για τον κλάδο των 

οδικών μεταφορών αλλά και για την εθνική μας οικονομία στο σύνολο.  

Ζητάμε από τις ελεγκτικές Αρχές σας τον αυστηρό έλεγχο του φορτηγού 

οχήματος, γιατί με τη διαδικασία αυτή ενισχύεται ο αθέμιτος 

ανταγωνισμός με τα ελληνικά και αντίστοιχα άλλα ευρωπαϊκά φορτηγά 

οχήματα. 

Για την ΟΦΑΕ 

Ο Πρόεδρος                       Ο Γενικός Γραμματέας 

    

    Απόστολος Κενανίδης                 Χαράλαμπος Τσοχαταρίδης 

 

 

 

 

 

Kοινοποίηση: 

 

Υπουργείο Οικονομικών 

Γεν. Δ/νση Τελωνείων & ΕΦΚ 

- Τελωνείο Κήπων 

- Τελωνείο Ευζώνων 

- Τελωνείο Προμαχώνα 

- Τελωνείο Κερατσινίου 

- Τελωνείο Βέροιας 

- Τελωνείο Σκύδρας 

- Τελωνείο Θεσσαλονίκης 

- Τελωνείο Κιλκίς 

- Τελωνείο Βόλου 

- Τελωνείο Λάρισας 

- Τελωνείο Κατερίνης 

- Τελωνείο Στυλίδας 

- Τελωνείο Κοζάνης 

- Τελωνείο Δράμας 

- Τελωνείο Ιωαννίνων 

- Τελωνείο Λαυρίου 

- Τελωνείο Δοϊράνης 

- Τελωνείο Κρυσταλλοπηγής 

- Τελωνείο Νίκης 
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