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                                                                                                               Μαδρίτη, 3 Απριλίου 2020 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Μέτρα στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών λόγω πανδημίας κορωνοϊού  

(SARS COVID-19) στην Ισπανία 

 

Η τρέχουσα κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κηρύχθηκε στην Ισπανία το Σάββατο 14 Μαρτίου τ.έ., 

με τα αρχικά μέτρα να τίθενται σε εφαρμογή τη Δευτέρα 16 Μαρτίου. Έκτοτε, έχουν υπάρξει μικρές 

διορθώσεις σε ορισμένα άρθρα της ισχύουσας νομοθεσίας. 

Αναφορικά με το εμπόριο και την κυκλοφορία εμπορευμάτων, σημειώνονται τα εξής: 

• Επιτρέπεται η κυκλοφορία των εμπορευμάτων και οι εισαγωγές τόσο από χώρες της Ε.Ε, 

όσο και από τρίτες χώρες.  

• Οι υπηρεσίες ταχυδρομείου συνεχίζουν τη λειτουργία τους, με προσαρμοσμένο ωράριο 

και με το άκρως απαραίτητο προσωπικό, τηρώντας αυστηρούς κανόνες ασφαλείας 

ενάντια στην εξάπλωση του κορωνοϊού - Covid-2019. Το κράτος παρέχει περί τις 2 εκ. 

προστατευτικές μάσκες στους εργαζόμενους της κρατικής εταιρίας ταχυδρομείων 

Correos. 

Λειτουργία τελωνείων:  

• Τα τελωνεία της Ισπανίας συνεχίζουν τη λειτουργία τους, χωρίς, ωστόσο, εξυπηρέτηση 

κοινού με φυσική παρουσία, τηρώντας τα μέτρα ασφαλείας του Υπουργείου Υγείας.  

• Δίνεται προτεραιότητα στις εισαγωγές αναλώσιμων αγαθών, φαρμάκων, ιατρικού 

εξοπλισμού και άλλων αγαθών πρώτης ανάγκης, καθώς και στις πρώτες ύλες, 

απαραίτητες για τη λειτουργία της παραγωγής. 

• Κατά τη διάρκεια της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης, οι εγγυήσεις (Garantías) για τις 

εξαγωγές θα αποστέλλονται, κατόπιν σάρωσης των πιστοποιητικών. Στο τέλος της εν 

λόγω περιόδου θα κατατίθενται τα πρωτότυπα. 

• Δεδομένης της κατάστασης, το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων, EUR-1, 

μπορεί να κατατεθεί εκ των υστέρων.  

• Η σφραγίδα στα «Τετράδια Προσωρινού Δικαιώματος Εισόδου Εμπορευμάτων» 

(Cuadernos ATA), εφόσον δεν δύναται να δοθεί με φυσική παρουσία, θα δίνεται 

ηλεκτρονικά.  

Όσον αφορά τις χερσαίες μεταφορές εμπορευμάτων: 

• Επιτρέπονται σε όλη την επικράτεια της Ισπανίας.  

• Δίνονται περί τις 4 εκ. μάσκες στους εργαζομένους του κλάδου από το κράτος. 

• Με την Aπόφαση MA/264/2020, της 20ης Μαρτίου, επιτρέπεται η παρουσία δύο ατόμων 

στο μέσο μεταφοράς, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο.  
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• Επιπλέον, παρατείνεται η περίοδος χρήσης του επαγγελματικού διπλώματος του 

Βασιλικού Διατάγματος 1032/2007, σε όσους επαγγελματίες οδηγούς λήγει η άδεια από 

την 1η Μαρτίου, δεδομένης της αναστολής των κέντρων εξέτασης. Η παράταση αυτή έχει 

χρονική διάρκεια 120 ημερών από τη λήξη της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης. 

• Επιτρέπεται η λειτουργία επιχειρήσεων ενοικίασης αυτοκινήτων, για τη χρήση τους για 

μεταφορά εμπορευμάτων.  

• Έως και τις 28 Μαρτίου, δεν ισχύει ο περιορισμός των δέκα ωρών συνολικής οδήγησης 

ανά ημέρα, για τους επαγγελματίες οδηγούς. 

• Με την Απόφαση TMA/229/2020, ελήφθησαν τα εξής μέτρα για τη διευκόλυνση των 

επαγγελματιών οδηγών, ως προς την παροχή υπηρεσιών αε αυτούς: 

o Όλοι οι σταθμοί υπηρεσιών, οφείλουν να παρέχουν τα μπάνια τους στους 

οδηγούς. 

o Για την προσωρινή ανάπαυση των οδηγών, οι εγκαταστάσεις με υπηρεσίες 

εστίασης, οφείλουν να διευκολύνουν την εξυπηρέτηση των επαγγελματιών 

οδηγών. Παρομοίως, στο μέτρο του δυνατού, οι διευκολύνσεις αυτές παρέχονται 

και στα κέντρα φόρτωσης και εκφόρτωσης, εφόσον διαθέτουν παρόμοιες 

δυνατότητα.   

Αναφορικά με τις θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων: 

• Αναστέλλεται η λήξη των θαλάσσιων τίτλων που λήγουν εντός της περιόδου της 

κατάστασης εκτάκτου ανάγκης. 

• Αναβάλλεται η επιθεώρηση των πλοίων του Βασιλικού Διατάγματος 1837/2000, της 10ης 

Νοεμβρίου. 

• Αναβάλλεται η επιθεώρηση των αλλοδαπών πλοίων, εκτός ορισμένων περιπτώσεων, 

όπως πλοίων για τα οποία άλλη χώρα έχει ενημερώσει για θέματα ασφαλείας.  

 

Σε όλα τα ανωτέρω μέτρα, είναι αναγκαία η τήρηση των κανόνων ασφαλείας του ισπανικού 

Υπουργείου Υγείας, για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορωνοϊού  - SARS Covid-19. 

 

Συνοπτικά, το εμπόριο αγαθών πραγματοποιείται κανονικά στην Ισπανία, καθώς έχει θεωρηθεί 

από το κράτος ουσιώδης τομέας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλεύονται τους χρόνους 

για τη διέλευση των φορτηγών αυτοκινήτων εμπορευματικών μεταφορών από τα σημεία 

διέλευσης σε εσωτερικά και εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε. και τις καθυστερήσεις που τυχόν 

σημειώνονται στον ιστότοπο: https://covid-19.sixfold.com/ . 
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