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Στα σύνορα της Βουλγαρίας δεν μπορεί να γίνει επιστάμενος έλεγχος των φορτηγών
από ΣΔΟΕ, αστυνομία κ.λπ, λόγω έλλειψης χώρου. Προτείνεται το ακόλουθο:
1ο Στα 300 μέτρα πριν τα σύνορα υπάρχει έτοιμο αλλά παραμένει κλειστό, κτήριο που
ανήκει στο Υπ. Οικονομικών και μπορεί να φιλοξενήσει, τελωνειακούς, εφοριακούς
και αστυνομικούς στους χώρους του. Είναι σε άριστη κατάσταση.
2ο. Απέναντι ακριβώς στην άλλη πλευρά του δρόμου με κατεύθυνση στις Σέρρες,
μπορούν να δεσμευθούν 30 στρέμματα χωραφιών, να ασφαλτοστρωθούν (δεν
χρειάζονται πολλά χρήματα) και να χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των φορτηγών.
Τα φορτηγά καθώς θα μπαίνουν στα ελληνικά σύνορα, μετά τις πρώτες διατυπώσεις,
θα ακολουθούν ειδικό δρόμο, δίπλα ακριβώς από την εθνικό οδό, που ήδη υπάρχει
ως χωραφόδρομος και θα κατευθύνονται στη συγκεκριμένη περιοχή, όπου μπορεί να
εγκατασταθεί και το σκάνερ. Η ύπαρξη και μόνο του χώρου και η σκέψη του ελέγχου
θα περιορίσει το λαθρεμπόριο.
3ο . Όλα τα Δελτία Αποστολής (μαϊμού τα περισσότερα) των φορτηγών θα
σκανάρονται με ένα απλό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή ή θα φωτογραφίζονται με ένα
κινητό τηλέφωνο και θα στέλλονται στη Γενική γραμματεία Πληροφοριακών
Συστημάτων κι ακολούθως στις αρμόδιες ΔΟΥ. Οπότε, λόγω του σκαναρίσματος
ουδείς θα τα σχίζει ή θα τα εξαφανίζει μετά, όπως γίνεται τώρα.
4ο Οι Βούλγαροι έχουν μηχάνημα σκάνερ στα σύνορά τους, που υποτίθεται ότι
ελέγχει φορτηγά, βυτιοφόρα κ.λπ. Οι Βούλγαροι αγόρασαν ένα καινούργιο
πρόσφατα. Οπότε, καθώς το λαθρεμπόριο καυσίμων συνδέεται με τις εξαγώγιμες
ποσότητες, μπορούμε να προτείνουμε το εξής.
Να έχουμε έναν τελωνειακό υπάλληλο στο δικό τους φυλάκιο και ας έχουν και αυτοί
ένα δικό τους αν θέλουν στο δικό μας. Αν γίνει κάτι τέτοιο κόβεται η ροή λαθραίου
καυσίμου προς Βουλγαρία. Δεν έχει λογική να φέρουν αντίρρηση. Ανήκουμε και οι
δυο στην ΕΕ.
Ως προς τα σκάνερς, καθώς ο διαγωνισμός αυτός εκκρεμεί εδώ και δέκα χρόνια και
καθώς η τεχνολογία των x rays είναι ήδη πεπαλαιωμένη (συλλαμβάνει τον λαθραίο
καπνό άλλα όχι κατά 100% το λαθραίο καύσιμο) και αντικαταστάθηκε από τα σκάνερς

των μαγνητικών πεδίων (100% επιτυχία παντού), μπορούμε να εφοδιαστούμε
μαγνητικά σκάνερς με leasing. Να το κάνουμε και να τελειώνουμε.

