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ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Η αιγυπτιακή κυβέρνηση επεξέτεινε έως τις 23 Απριλίου τα μέτρα περιορισμού της
κυκλοφορίας που είχε ήδη επιβάλει στο τέλος Μαρτίου, με σκοπό τον περιορισμό της
εξάπλωσης του κορωνοϊού στην επικράτεια της χώρας. Το μέτρο απαγόρευσης
κυκλοφορίας θα εξακολουθήσει να ισχύει τις βραδινές ώρες, ξεκινώντας από τις 8μ.μ.,
έως τις 6π.μ. καθημερινά, με πλήρη απαγόρευση των επιβατικών μεταφορών και με
πολλαπλούς περιορισμούς στη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων, των
εμπορικών κέντρων και των κέντρων αναψυχής. Επιπλέον, η κυβέρνηση εφαρμόζει
αναστολή των εργασιών όλων των υπηρεσιών του δημοσίου που έχουν συναλλαγές με
το κοινό, πλην εκείνων που σχετίζονται με τον τομέα υγειονομικής περίθαλψης.
Κατά τη διάρκεια ισχύος των ως άνω μέτρων, δεν ισχύουν απαγορεύσεις ή περιορισμοί
στις οδικές μεταφορές εμπορευμάτων, ούτε και στη λειτουργία των εμπορικών
καταστημάτων που στεγάζονται εκτός εμπορικών κέντρων, αλλά μόνον με σκοπό τον
ανεφοδιασμό αυτών με προϊόντα. Επίσης, συνεχίζεται κανονικά η λειτουργία των
εργοστασίων, εργοταξίων, λιμένων, τελωνειακών χώρων, αποθηκευτικών χώρων,
καθώς και επιχειρήσεων που παρέχουν κοινωφελείς υπηρεσίες (ύδρευση, παραγωγή και
παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, τηλεπικοινωνίες, πρατήρια καυσίμων
κλπ.).
Εξακολουθεί να επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και των
εμπορικών κέντρων έως τις 5μ.μ. καθημερινά, ενώ στο τέλος της εβδομάδας (Παρ.-Σαβ.)
αυτά θα παραμένουν κλειστά. Εντελώς κλειστά παραμένουν όλα ανεξαιρέτως τα κέντρα
αναψυχής και τα εστιατόρια (τα τελευταία, μόνον για κατ’ οίκον παραδόσεις ολόκληρο
το 24ωρο). Επιτρέπεται η λειτουργία σούπερ μάρκετ, παντοπωλείων, αρτοποιείων και
φαρμακείων κατά τη διάρκεια της περιόδου ελεύθερης κυκλοφορίας που ισχύουν
καθημερινά. Όσον αφορά στον ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα της χώρας, στον
τραπεζικό τομέα έχει ήδη μειωθεί το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων των
τραπεζών (9:30-13:30), ενώ έχει μειωθεί και το ωράριο λειτουργίας του
Χρηματιστηρίου Αιγύπτου (10-13:30). Οι περισσότερες από τις αιγυπτιακές
επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα –τουλάχιστον εκείνες που εμπίπτουν στην επίσημη
οικονομία- έχουν επιβάλει στα στελέχη τους την κατ’ οίκον εργασία, προκειμένου να
ελαχιστοποιούνται οι καθημερινές τους μετακινήσεις. Επιπλέον, όλες οι σχετικά
μεγαλύτερου μεγέθους επιχειρήσεις έχουν υιοθετήσει σύστημα έγκαιρης ειδοποίησης
και αντίδρασης σε περίπτωση που κάποιος υπάλληλος ή πελάτης ανακαλυφθεί πως
είναι θετικός στον κορωνοϊό.
Θαλάσσιες μεταφορές
Δεν υφίσταται περιορισμός στις εμπορευματικές μεταφορές.
Διενεργούνται απολυμαντικοί ψεκασμοί σε εισερχόμενα φορτία ορισμένων
προελεύσεων.
Το τελευταίο διάστημα σημειώνονται καθυστερήσεις στον εκτελωνισμό προϊόντων
κινεζικής προέλευσης που εισάγονται στην Αίγυπτο, δημιουργώντας κάποιες ελλείψεις
στον ανεφοδιασμό της εγχώριας αγοράς (σε προϊόντα όπως ηλεκτρικά είδη, είδη
υγιεινής, πρώτες ύλες φαρμακοβιομηχανίας).
Αεροπορικές μεταφορές
Παρά την αναστολή της πραγματοποίησης διεθνών πτήσεων από και προς Αίγυπτο, η
διεθνής κίνηση αεροπορικών εμπορευματικών φορτίων (air cargo) από και προς την
Αίγυπτο συνεχίζει να επιτρέπεται.
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ΜΕΤΡΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ
Στις 26/3, η αιγυπτιακή Εθνική Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (NFSA) υιοθέτησε ψήφισμα
(υπ’ αριθ. 3/2020), το οποίο στοχεύει να διευκολύνει τη ροή των εισαγόμενων φορτίων
τροφίμων στην Αίγυπτο κατά την τρέχουσα περίοδο έξαρσης της διεθνούς πανδημίας
κορωνοϊού, που παρουσιάζει αυξημένα προβλήματα καθυστερήσεων στον εκτελωνισμό
προϊόντων που εισάγονται στην Αίγυπτο. Πιο συγκεκριμένα, δια του ως άνω
ψηφίσματος θεσπίζεται, με ισχύ έως το τέλος προσεχούς Μαΐου, ανώτατο όριο 25% επί
των εισαγομένων στην Αίγυπτο φορτίων πρώτων υλών για την παραγωγή τροφίμων,
καθώς και μεταποιημένων τροφίμων, επί των οποίων θα πραγματοποιούνται
δειγματοληπτικοί εργαστηριακοί έλεγχοι ασφάλειας. Το εν λόγω μέτρο πρακτικά
σημαίνει ότι θα διενεργούνται δειγματοληπτικοί έλεγχοι επί του ενός τετάρτου μόνον
των συνολικά εισαγόμενων φορτίων από το ίδιο εργοστάσιο ή / και από την ίδια χώρα
προέλευσης, έναντι ισχύοντος ποσοστού διενέργειας δειγματοληπτικών ελέγχων επί του
100% των εισαγόμενων φορτίων τροφίμων.
Σημειώνεται ότι, όσον αφορά τα εισαγόμενα φορτία μεταποιημένων τροφίμων τα οποία
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της απόφασης υπ’ αριθ. 2/2020 της NFSA, εξακολουθεί
να ισχύει η υποχρέωση διενέργειας επιθεωρήσεων προ φόρτωσης από
εξουσιοδοτημένους φορείς στη χώρα προέλευσης και έκδοσης σχετικών
πιστοποιητικών. Στα εν λόγω προϊόντα τροφίμων / ποτών περιλαμβάνονται το γάλα &
γαλακτοκομικά προϊόντα για άμεση κατανάλωση σε συσκευασίες κάτω των 2 kg, τα
διατηρημένα / αποξηραμένα φρούτα και ξηροί καρποί από το κεφάλαιο 08 του
δασμολογίου, τα έλαια & λίπη του κεφαλαίου 15 του δασμολογίου σε συσκευασίες κάτω
των 2 kg, τα ζαχαρώδη προϊόντα (Κ.Δ. 1704), τα προϊόντα σοκολατοποιίας σε
συσκευασίες κάτω των 2 kg (Κ.Δ. 1806), οι φρουτοχυμοί σε συσκευασίες κάτω των 10
kg (Κ.Δ. 2009), το εμφιαλωμένο φυσικό, μεταλλικό και αεριούχο νερό (Κ.Δ. 2201, 2202)
και το σιτάρι (Κ.Δ. 1001).
Το αιγυπτιακό Υπουργείο Εμπορίου & Βιομηχανίας έχει, με απόφασή του από τις 18/3,
αναστείλει προσωρινά, μέχρι νεοτέρας, λόγω της παγκόσμιας κρίσης που έχει προκύψει
από την πανδημία κορωνοϊού, την υποχρέωση αλλοδαπών εξαγωγικών επιχειρήσεων να
επικυρώνουν τα φορτωτικά και λοιπά δικαιολογητικά που συνοδεύουν τα εισαγόμενα
στην Αίγυπτο φορτία, στα κατά τόπους εμπορικά επιμελητήρια και αιγυπτιακές
πρεσβευτικές & προξενικές Αρχές στο εξωτερικό. Ωστόσο, σύμφωνα με υφιστάμενη
πληροφόρηση, ο αιγυπτιακός Οργανισμός Ελέγχου Εξαγωγών-Εισαγωγών (GOEIC)
εξακολουθεί να απαιτεί την επικύρωση των δικαιολογητικών εγγράφων που
απαιτούνται, στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής (registration) αλλοδαπών
παραγωγικών-εξαγωγικών μονάδων και προϊόντων.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ/ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ
Πρεσβεία
Τηλέφωνα: +202 27950443 - 27955915 – 27951074
Ιστοσελίδα: http://www.mfa.gr/egypt
Email: gremb.cai@mfa.gr
Γραφείο ΟΕΥ
Τηλέφωνα: +202 27948482 - 27952036
Email: ecocom-cairo@mfa.gr
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ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Το Αζερμπαϊτζάν στερείται από 18/3 τακτικών αεροπορικών, χερσαίων και θαλάσσιων
συνδέσεων με τρίτες χώρες, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.
Έχει απαγορευτεί η εξαγωγή προϊόντων που συνδέονται άμεσα με τη διαχείριση της
πανδημίας (μάσκες, γάντια κλπ.).
Οδικές μεταφορές
Οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές διενεργούνται, μέσω χερσαίων διόδων με Ιράν,
Ρωσία και Τουρκία, εκ των οποίων εισάγεται η πλειονότητα των προσφερόμενων στην
αγορά αγαθών.
Ισχύουν ειδικές προβλέψεις για απολύμανση οχημάτων TIR και των φορτίων τους,
καθώς και για τους οδηγούς, οι οποίοι υπόκεινται σε ενδελεχή έλεγχο.
Ως εκ των ανωτέρω, παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στα σημεία ελέγχων.
Αεροπορικές μεταφορές
Οι πτήσεις cargo συνεχίζονται αποκλειστικά από και προς Τουρκία και Ρωσία με
αεροσκάφη των κρατικών αζερικών αερογραμμών.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ/ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ
Πρεσβεία
Τηλέφωνα: +994 – 12 4920119/ 175 – 12 4924680 – 50 4170072 (εκτάκτου ανάγκης)
Ιστοσελίδα: http://www.mfa.gr/baku
Email: gremb.bak@mfa.gr
Γραφείο ΟΕΥ
Τηλέφωνα: +994 12 4920119 – 12 4924645
Email: ecocom-baku@mfa.gr

ΑΙΘΙΟΠΙΑ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Απαγορεύεται η διέλευση προσώπων από τα χερσαία σύνορα.
Επιτρέπονται οι εμπορευματικές μεταφορές.
Αεροπορικές μεταφορές
Οι αιθιοπικές αερογραμμές ανέστειλαν τη λειτουργία τους σε 30 χώρες
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ/ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ
Πρεσβεία
Τηλέφωνα: +251 11 4654911/12 - +251 904391296 (εκτάκτου ανάγκης)
Email: gremb.addis@mfa.gr
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ΑΛΒΑΝΙΑ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Σύμφωνα με την τελωνειακή Αρχή της Αλβανίας, όλες οι εμπορευματικές
δραστηριότητες διεξάγονται κανονικά, λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα, ώστε να
διασφαλιστεί η προστασία της κοινότητας. Το διαμετακομιστικό (transit) εμπόριο
μέσω Αλβανίας διεξάγεται κανονικά χωρίς να απαιτείται κάποια επιπλέον διαδικασία.
Απαγορεύεται η είσοδος στην Αλβανία υπηκόων τρίτων χωρών με οποιοδήποτε
μεταφορικό μέσο χερσαίο, θαλάσσιο ή εναέριο. Όλοι όσοι εισέρχονται, κατ’ εξαίρεση,
στην Αλβανία τίθενται υποχρεωτικά υπό καθεστώς κατ΄ οίκον περιορισμού
(καραντίνας) 14 ημερών. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 5.000 ευρώ.
Από τις 20/3, τα εμπορικά καταστήματα για την προμήθεια τροφίμων, τα φαρμακεία,
τα πρατήρια υγρών καυσίμων, τα καταστήματα κινητής τηλεφωνίας, καθώς και οι
δημόσιες υπηρεσίες και υπηρεσίες κοινής ωφελείας λειτουργούν μέχρι τις 13.00.
Το αυτό ισχύει και για την κίνηση πεζών και οχημάτων στην αλβανική επικράτεια, η
οποία πραγματοποιείται από 06.00 έως 13.00, καθημερινά εκτός Κυριακής, οπότε
απαγορεύεται εντελώς.
Αεροπορικές Μεταφορές
Ανακοινώθηκε η διακοπή (από 24/3) όλων των διεθνών εμπορικών πτήσεων (για
επιβάτες και εμπορεύματα) από/προς το διεθνές αεροδρόμιο των Τιράνων ‘NENE
TEREZA’. Πραγματοποιείται μόνον η πρωινή πτήση της AIR ALBANIA (TR) από και
προς την Κωνσταντινούπολη.
Χρήσιμοι σύνδεσμοι:
Αίτηση για άδεια κίνησης οχήματος
www.asp.gov.al
http://autorizime.asp.gov.al/apply
τηλ.: 069 41 22223 & 069 41 22224
Τελωνείο Κακαβίας
Τηλ.: +355 88490110
Email: julian.collaku@dogana.gov.al
Τελωνείο Κρυσταλλοπηγής
Τηλ.: +355 82251857
Email: rubin.shehu@dogana.gov.al
ΜΕΤΡΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ
Προβλέπεται η κατ’ εξαίρεση χορήγηση ειδικής άδειας εισόδου και διέλευσης στην
Αλβανία, η οποία χορηγείται από τα κατά τόπους τμήματα τροχαίας (π.χ. Κακαβιάς ή
Κρυσταλλοπηγής). Εν προκειμένω, αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα, στο οποίο
αναφέρονται ο αριθμός κυκλοφορίας του ΙΧ, το όνομα του οδηγού, των συνεπιβατών
(ο αριθμός τους πρέπει να είναι περιορισμένος), ο λόγος καθώς και η χρονική διάρκεια
της διέλευσης. Η έγκριση χορηγείται με απαντητικό μήνυμα.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ/ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ
Πρεσβεία
Τηλέφωνα: +3554 2274668-2274669-2274670 - +355693415182 (εκτάκτου ανάγκης)
Ιστοσελίδα: https://www.mfa.gr/albania/presveia/
Email: gremb.tir@mfa.gr
Γραφείο ΟΕΥ Τηλέφωνα: +3554 2228980-2247323 - Email: ecocom-tirana@mfa.gr
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ΑΛΓΕΡΙΑ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Διακοπή θαλάσσιων μεταφορών προς και από την Αλγερία, πλην όσων αφορούν σε
μεταφορά προϊόντων και αγαθών.
ΜΕΤΡΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ
Η Τράπεζα της Αλγερίας ενημέρωσε τις ενδιάμεσες εμπορικές τράπεζες ότι είναι
δυνατόν να λαμβάνουν τα απαραίτητα έγγραφα ηλεκτρονικά, συνοδευόμενα,
απαραιτήτως, από ένα μήνυμα ταχείας επιβεβαίωσης (confirmation swift), εκ μέρους της
αποστέλλουσας τράπεζας. Τα έγγραφα που λαμβάνονται ηλεκτρονικά, μπορούν να
χρησιμοποιούνται κανονικά για την ολοκλήρωση του συνόλου των απαραίτητων
τραπεζικών και τελωνειακών διαδικασιών που απαιτούνται στις εμπορικές πράξεις
εισαγωγής. Η ενδιάμεση εμπορική τράπεζα οφείλει να αναφέρει σε κάθε ένα από τα
έγγραφα που λαμβάνει, τον αριθμό της εξαγωγικής πίστωσης που αφορά στη σχετική
πράξη εισαγωγής.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ/ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ
Πρεσβεία
Τηλ.: +21323 378091, 377982, 377980 - +213798458451 (εκτάκτου ανάγκης)
Ιστοσελίδα: http://www.mfa.gr/algiers
Email: gremb.alg@mfa.gr
Γραφείο ΟΕΥ Τηλ.: +21323377984 - Email: ecocom-alger@mfa.gr
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ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Προβλέπονται ρητώς εξαιρέσεις από την επιβολή καθολικής απαγόρευσης κυκλοφορίας
για την παραγωγή, διανομή και λοιπές δραστηριότητες, που εμπίπτουν στο πεδίο του
εξωτερικού εμπορίου της χώρας.
Οδικές μεταφορές
Oι οδηγοί φέρουν υποχρεωτικά το προβλεπόμενο έγγραφο ένορκης υπεύθυνης
δήλωσης μετακίνησης, τηρώντας τα προβλεπόμενα στο Πρωτόκολλο Υγείας και οι
φορτοεκφορτώσεις μεταξύ Επαρχιών εκτελούνται σε διάστημα 12 ωρών κατ΄ ανώτατο
όριο. Απαγόρευση εισόδου των φορτηγών οχημάτων σημειώθηκε σε 2 Δήμους της
Επαρχίας Cordoba.
Θαλάσσιες/ ποτάμιες μεταφορές
Σε επίπεδο θαλασσίων και ποτάμιων μεταφορών οι φορτοεκφορτώσεις
εμπορευματοκιβωτίων στους τερματικούς σταθμούς των λιμένων εξελίσσονται, στην
παρούσα φάση, ομαλά, χωρίς να καταγράφονται προβλήματα μεγάλης κλίμακας στη
λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Κάθε πλοίο, επιβατικό ή εμπορικό, που προέρχεται από το εξωτερικό και προσεγγίζει
τον λιμένα του Μπουένος Άϊρες, υποχρεούται να παρουσιάσει, 72 ώρες πριν τον
ελλιμενισμό του, τα προβλεπόμενα στο Πρωτόκολλο Υγείας πιστοποιητικά, που
αποδεικνύουν την υγειονομική κατάσταση του πλοίου, του πληρώματος και των
επιβατών.
Εξαιρούνται από την γενική απαγόρευση κυκλοφορίας οι κυβερνήτες των πλοίων, τα
οποία εκτελούν δρομολόγια από τους λιμένες της Αργεντινής προς και από τους λιμένες
της Ουρουγουάης.
Επιτρέπεται η αποβίβαση αλλοδαπών πληρωμάτων, εάν αποδειχθεί ότι δεν υπήρξε
προγενέστερος ελλιμενισμός του πλοίου, για τουλάχιστον, 14 ημέρες, σε ζώνη υψηλού
κινδύνου άλλης χώρας, η οποία έχει προσβληθεί από τον ιό COVID-19.
Κλειστοί παραμένουν οι λιμένες Quequén και Madryn, οι οποίοι υποδέχονται μεγάλο
αριθμό εμπορευματοκιβωτίων αλουμινίου, μέσω μεταφορικών υπηρεσιών του ομίλου
Maersk, ενώ στους λοιπούς λιμένες της χώρας οι εμπορευματικές μεταφορές
διενεργούνται ομαλά.
Αεροπορικές μεταφορές
Εκτεταμένα περιστατικά καθυστερήσεων στις παραδόσεις φορτίων καταγράφονται
στον τομέα των αεροπορικών εμπορευματικών μεταφορών.
ΜΕΤΡΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ
Εφαρμόζονται τα νέα μέτρα του Υπουργείου Παραγωγικής Ανάπτυξης της Αργεντινής,
τα οποία προβλέπουν την προσωρινή αναστολή επιβολής δασμών antidumping στις
πλαστικές αποστειρωμένες σύριγγες προελεύσεως Κίνας και φαρμακευτικού υλικού
από Βραζιλία και Μεξικό. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο των εφαρμοζόμενων
διευκολύνσεων, αποφασίστηκε η αναστολή υποβολής, από 23/3, υποχρεωτικής
προέγκρισης για την χορήγηση άδειας εισαγωγής συρίγγων και αναπνευστήρων.
Απαλλάσσονται, κατά την εισαγωγή τους στη χώρα, από δασμούς και φόρους: αιθυλική
αλκοόλη, συσκευές οξυγονοθεραπείας, χειρουργικά γάντια, μάσκες, προϊόντα
απολύμανσης, μαγνητικοί τομογράφοι, νοσοκομειακές κλίνες και άλλο υγειονομικό
υλικό.
Διευρύνεται από τα 15.000 χλμ. στα 16.000 χλμ ο ειδικός διάδρομος στο κεντρικό
εθνικό δίκτυο της χώρας για την κυκλοφορία 72 βαρέων φορτηγών οχημάτων, μήκους
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άνω των 25,5 μέτρων. Oι οδηγοί φέρουν υποχρεωτικά το προβλεπόμενο έγγραφο
ένορκης υπεύθυνης δήλωσης μετακίνησης, τηρώντας τα προβλεπόμενα στο
Πρωτόκολλο Υγείας, και οι φορτοεκφορτώσεις μεταξύ Επαρχιών εκτελούνται σε
διάστημα 12 ωρών κατ΄ ανώτατο όριο. Απαγόρευση εισόδου των φορτηγών οχημάτων
σημειώθηκε σε 2 Δήμους της Επαρχίας Cordoba.
Η αρμόδια Αρχή Είσπραξης Κρατικών Εσόδων της Αργεντινής (AFIP), στην οποία
υπάγονται όλα τα τελωνεία της χώρας, απέστειλε εσωτερική εγκύκλιο προς τους
αερολιμένες, βάσει της οποίας, θα πρέπει να αποδίδεται μείζων προτεραιότητα στον
εκτελωνισμό φαρμακευτικού υλικού, ιατρικού εξοπλισμού, κυρίως αναπνευστήρων και
ιατρικών προσωπίδων, και ορισμένων κατηγοριών τροφίμων.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ/ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ
Πρεσβεία
Τηλέφωνα: +5411 – 48051100 - 48079062 (εκτάκτου ανάγκης)
Ιστοσελίδα: http://www.mfa.gr/buenosaires
Email: gremb.bay@mfa.gr, gremb.buenosaires@gmail.com
Γραφείο ΟΕΥ
Τηλέφωνα: +5411 48051100
Email: ecocom-buenosaires@mfa.gr

ΑΡΜΕΝΙΑ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Η αρμενική Κυβέρνηση αποφάσισε την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης από
16/3 έως 14/4 με ανάκληση και της ελέυθερης μετακίνησης.
Για τις εμπορευματικές μεταφορές ισχύουν τα ακόλουθα:
Με το Ιράν τα σύνορα είναι κλειστά από 23/2, λόγω πανδημίας κορωνοϊού και
επιτρέπεται η εισαγωγή βασικών ειδών, φαρμάκων και πρώτων υλών από 18/3, μέσω
της ελέυθερης ζώνης στο Meghri.
Στα σύνορα Αρμενίας – Γεωργίας που έχουν κλείσει, δεν υπάρχουν περιορισμοί για
εμπορευματικές μεταφορές από και προς Αρμενία.
Το Upper Lars Point που συνδέει οδικά Αρμενία-Ρωσία είναι ανοιχτό σε εμπορευματικές
μεταφορές.
Απαγορεύεται η εξαγωγή φαρμάκων και ιατρικόυ εξοπλισμού, ενώ υπάρχουν
περιορισμοί στη εσωτερική διακίνηση εμπορευμάτων σε διοικητικές περιφέρειες της
Αρμενίας (απαιτείται ειδική άδεια για τη μεταφορά βασικών ειδών, τροφίμων,
φαρμάκων και καυσίμων).
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ/ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ
Πρεσβεία
Τηλέφωνα: +37411 531051, 538051 - +374 44430045 (εκτάκτου ανάγκης)
Ιστοσελίδα: http://www.mfa.gr/armenia
Email: gremb.ere@mfa.gr
Γραφείο ΟΕΥ
Τηλέφωνα: +374 530446
Email: ecocom-yerevan@mfa.gr
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ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Η είσοδος στη χώρα προσώπων, τα οποία δεν είναι Αυστραλοί πολίτες ή μόνιμοι
κάτοικοι έχει απαγορευθεί από τις 20 Μαρτίου. Η απαγόρευση καλύπτει τόσο
αεροπορικές αφίξεις όσο και θαλάσσιες. Τα πληρώματα αεροσκαφών και πλοίων
εξαιρούνται.
Θαλάσσιες μεταφορές
Ελλιμενισμός εμπορικών πλοίων:
Πλοία από διεθνείς προορισμούς δύνανται να προσδένουν στα λιμάνια της Αυστραλίας.
Ωστόσο, σε περίπτωση που το πλοίο έχει προσδέσει σε λιμάνι εκτός Αυστραλίας
λιγότερο από 14 ημέρες πριν την άφιξη στην Αυστραλία, το πλήρωμα δεν επιτρέπεται
να αποβιβαστεί στη χώρα.
Ειδικότερες περιπτώσεις:
Η πολιτειακή κυβέρνηση της Κουηνσλάνδης έχει εκδώσει αυστηρότερες οδηγίες για τη
διεθνή ναυσιπλοΐα, σύμφωνα με τις οποίες ένα πλοίο δεν μπορεί να εισέλθει στα ύδατα
αναγκαστικής πλοήγησης της Κουηνσλάνδης εάν δεν έχουν περάσει τουλάχιστον 14
ημέρες από την αναχώρηση του πλοίου ή μέλους του πληρώματος από τον τελευταίο
προορισμό εκτός Αυστραλίας. Σε περίπτωση παράβασης, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους
66.725 AUD σε ιδιώτες και 333.625 AUD σε επιχειρήσεις.
Ο Οργανισμός Νοτίων Λιμένων (Southern Ports Authority), ο οποίος διαχειρίζεται τα
λιμάνια Albany, Bunbury και Esperance της Δυτικής Αυστραλίας, καθώς και άλλοι
Οργανισμοί λιμένων της Δυτικής Αυστραλίας, όπως ο Midwest Ports και ο Kimberley
Ports, δεν επιτρέπουν την επιβίβαση πιλότου τους σε εισερχόμενα πλοία διεθνούς
ναυσιπλοΐας τα οποία δεν έχουν ολοκληρώσει 14 ημέρες απομόνωσης στη θάλασσα.
Ως αποτέλεσμα, καθίσταται αδύνατος ο ελλιμενισμός των πλοίων αυτών.
Διαπολιτειακές οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές στην Αυστραλία
H Νότιος Αυστραλία, η Δυτική Αυστραλία, η Τασμανία, η Βόρειος Περιοχή και η
Κουηνσλάνδη έχουν επιβάλει αυστηρούς ελέγχους στις μετακινήσεις προσώπων που
εισέρχονται στην επικράτεια από άλλες πολιτείες της Αυστραλίας και υποχρέωση
καραντίνας 14 ημερών για τους εισερχομένους ταξιδιώτες. Επί του παρόντος, οι
ρυθμίσεις εξαιρούν τους εργαζόμενους στις οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές
εμπορευμάτων, για τους οποίους ορίζονται αυξημένα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας.
Αεροπορικές μεταφορές στην Αυστραλία
Όσον αφορά στις αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων, δεν υφίστανται επίσημοι
περιορισμοί. Ωστόσο, έως πρόσφατα, η πλειονότητα των εισερχομένων φορτίων στη
χώρα (άνω του 80% του συνόλου) μεταφερόταν σε επιβατικά αεροσκάφη, των οποίων
τα δρομολόγια έχουν ανασταλεί, λόγω της απαγόρευσης εισόδου στη χώρα των μη
Αυστραλών πολιτών ή μονίμων κατοίκων. Ως αποτέλεσμα, υφίστανται σημαντικοί
πρακτικοί περιορισμοί στον όγκο των αγαθών που μπορούν να μεταφερθούν.
Σύμφωνα με υφιστάμενη πληροφόρηση, το αεροδρόμιο της Μελβούρνης διαθέτει 2
εμπορευματικά αεροσκάφη τα οποία εξυπηρετούν τα δρομολόγια με την Σιγκαπούρη
και το Χονγκ Κονγκ, ενώ το αεροδρόμιο του Σύδνεϋ έχει 10 αεροσκάφη που
εξυπηρετούν το Χονγκ Κονγκ, τη Σιγκαπούρη και το Ντουμπάι. Αυτά τα αεροσκάφη
δίνουν προτεραιότητα στη μεταφορά ιατρικών προμηθειών και τροφίμων ταχείας
ανάλωσης. Η απουσία εναλλακτικών λύσεων για τις αεροπορικές μεταφορές έχει
προκαλέσει καθυστερήσεις και ραγδαία αύξηση του μεταφορικού κόστους.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το κόστος της αεροπορικής μεταφοράς εμπορευμάτων
από το Ντουμπάι έχει ανέλθει από τα 4 AUD ανά κιλό στα 12 AUD ανά κιλό.
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Χρήσιμοι σύνδεσμοι:
https://www.homeaffairs.gov.au/news-media/current-alerts/novel-coronavirus
Νότιος Αυστραλία:
https://www.premier.sa.gov.au/news/media-releases/news/south-australias-bordersto-close
Δυτική Αυστραλία:
https://www.mediastatements.wa.gov.au/Pages/McGowan/2020/03/New-bordercontrols-to-help-protect-Western-Australia.aspx
Βόρειος Περιοχή:
http://newsroom.nt.gov.au/mediaRelease/32111
Κουηνσλάνδη:
https://www.pscp.tv/7NewsBrisbane/1YqxoQVwalAGv?t=40s
ΜΕΤΡΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ
Αλυσίδα τροφοδοσίας στην Αυστραλία
Οι πολιτειακές κυβερνήσεις της Νέας Νοτίου Ουαλίας και της Κουηνσλάνδης έχουν
χαλαρώσει τους κανονισμούς εκφόρτωσης και παράδοσης εμπορευμάτων, με σκοπό να
διευκολύνουν την αλυσίδα τροφοδοσίας. Με βάση τα πρόσφατα μέτρα, επιτρέπεται
πλέον η εκτέλεση παραδόσεων και εκφορτώσεων καθόλη τη διάρκεια του
εικοσιτετραώρου, αίροντας τους περιορισμούς που είχαν θέσει στο παρελθόν τα κατά
τόπους δημοτικά συμβούλια για τον έλεγχο της οδικής κυκλοφορίας.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ/ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ
Πρεσβεία
Τηλέφωνα: +61 262710100 – 426806884 – 434348372 (εκτάκτου ανάγκης)
Ιστοσελίδα: http://www.mfa.gr/australia
Email: gremb.can@mfa.gr
Γραφείο ΟΕΥ (ΣΙΔΝΕΥ)
Τηλέφωνα: +612 92845512
Email: ecocom-sydney@mfa.gr

12

ΑΥΣΤΡΙΑ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Η αυστριακή διοίκηση έχει θεσπίσει περιορισμούς στη διακίνηση ατόμων, λόγω της
πανδημίας κορωνοϊού, πλην όμως ρητά εξαιρούνται οι εμπλεκόμενοι σε μεταφορές
εμπορευμάτων. Εξαίρεση επίσης ισχύει και για τη διέλευση από την Αυστρία, χωρίς
στάθμευση, για τη μεταφορά εμπορευμάτων.
Οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές
Η διακίνηση εμπορευμάτων προς την Αυστρία διεξάγεται ενίοτε με καθυστερήσεις,
καθώς σε Σερβία και Βουλγαρία τα φορτηγά αυτοκίνητα διέρχονται από τις χώρες
αυτές με συνοδεία και κατά ομάδες, από τα συνοριακά σημεία εισόδου έως τα
συνοριακά σημεία εξόδου. Επίσης, καθυστερήσεις διαπιστώνονται και στα σύνορα από
την Ουγγαρία προς την Αυστρία, λόγω αυξημένων ελέγχων από ουγγρικής πλευράς.
Η Αυστρία διέκοψε προσωρινά τις σιδηροδρομικές μεταφορές με την Ιταλία, εκτός των
εμπορευματικών μεταφορών.
Αεροπορικές Μεταφορές
Η αεροπορική εταιρεία Austrian Airlines ανακοίνωσε προσωρινή αναστολή των
τακτικών πτήσεών της. Επίσης, η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Laudamotion
ανακοίνωσε ότι τα αεροσκάφη της θα παραμείνουν επί εδάφους έως τις 8 Απριλίου
2020. Η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Wizz Air ανακοίνωσε ότι αναστέλλει τις
πτήσεις της για την Αθήνα από 25.03.2020 μέχρι νεωτέρας. Tέλος, η Aegean
ανακοίνωσε την αναστολή των δρομολογίων της από 26.03.2020.
ΜΕΤΡΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ
Ανακλήθηκαν μέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων για ορισμένες
ημέρες της εβδομάδος και παράλληλα επεκτάθηκαν τα χρονικά όρια οδήγησης των
οδηγών φορτηγών. Σε ολόκληρη την επικράτεια της Αυστρίας ανακλήθηκε η
απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων άνω των 7,5 τόνων για τα Σάββατα και
Κυριακές, μέχρι τις 3.4.2020. Το μέτρο αυτό αποφασίστηκε σε συνεννόηση με την
Ιταλία και το κρατίδιο της Βαυαρίας, προκειμένου να αποφευχθούν συνοριακές
καθυστερήσεις.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ/ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ
Πρεσβεία
Τηλέφωνα: +4315127148 και +4315123142 – +4368181460809 (έκτακτης ανάγκης)
Ιστοσελίδα: https://www.mfa.gr/missionsabroad/austria
Email: gremb.vie@mfa.gr
Γραφείο ΟΕΥ
Τηλέφωνα: +4315061518
Email: ecocom-vienna@mfa.qr
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ΒΕΛΓΙΟ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Από τις 20.3.2020, η Βελγική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει τα
σύνορά για οποιαδήποτε «μη αναγκαία» μετακίνηση, προκειμένου να εμποδίσει τη
διάδοση του κοροναϊού, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών του Βελγίου. Από
τις 20.3 έχουν οργανωθεί έλεγχοι στις συνοριακές διαβάσεις της χώρας για να
εντοπίσουν κινήσεις που θεωρούνται ως μη απαραίτητες. Οι παραβάτες
αντιμετωπίζουν πρόστιμο ύψους 4.000 ευρώ και / ή φυλάκιση τριών μηνών.
Η μεταφορά των εμπορευμάτων δεν επηρεάζεται από την απαγόρευση αυτή, όπως
αναφέρεται ρητά κατά την ανακοίνωση των εν λόγω μέτρων περιορισμού της «μη
αναγκαίας» διέλευσης των συνόρων.
Επίσης το ταξίδι για εργασία ή προσωπική φροντίδα παραμένει δυνατό. Για να
απλουστευθούν οι έλεγχοι, η αστυνομία ζητά από τους διασυνοριακούς εργαζόμενους
να λάβουν πιστοποιητικό από τον εργοδότη τους για να δικαιολογήσουν την διέλευση.
Ωστόσο, λόγω του περιορισμού των πτήσεων και των σιδηροδρομικών μεταφορών,
υφίστανται δυσκολίες στις εμπορευματικές μεταφορές, με αποτέλεσμα ορισμένες
αλυσίδες καταστημάτων να έχουν ανακοινώσει προσωρινό κλείσιμο όλων των
καταστημάτων τους στο Βέλγιο.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ/ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ
Πρεσβεία
Τηλέφωνα: +322 5455500-01 – 478546101 (εκτάκτου ανάγκης)
Ιστοσελίδα: http://www.mfa.gr/belgium
Email: gremb.bru@mfa.gr
Γραφείο ΟΕΥ
Τηλέφωνα: +322 5455506
Email: ecocom-brussels@mfa.gr

ΒΙΕΤΝΑΜ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Έχουν κλείσει τα σύνορα με Καμπότζη και Λάος. Εξαιρούνται οι εμπορευματικές
μεταφορές, εφόσον τηρούνται οι κανόνες καραντίνας.
Η Κυβέρνηση επιδιώκει την ομαλή, κατά το δυνατόν, συνέχιση των εμπορευματικών
ροών.
Ισχύουν από 1/4 μέτρα «κοινωνικής απομάκρυνσης».
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ
Πρεσβεία
Τηλέφωνα: +8424 37152254, 63 - +84 865629014 (εκτάκτου ανάγκης)
Ιστοσελίδα: http://www.mfa.gr/missionsabroad/vietnam.html
Email: gremb.han@mfa.gr
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ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Από 18.03.2020, η χώρα κηρύχτηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, για 30 ημέρες,
προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικότερο τρόπο οι επιπτώσεις από την
εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19. Το καθεστώς αυτό θα παραταθεί εάν κριθεί
απαραίτητο. Στο πλαίσιο αυτό και αναφορικά με τον τομέα των εμπορευματικών
μεταφορών, η Κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας έχει λάβει τα ακόλουθα μέτρα:
Οδικές μεταφορές
- Κλείσιμο όλων των χερσαίων συνοριακών διαβάσεων στη Δημοκρατία της Βόρειας
Μακεδονίας για τη διέλευση επιβατών ταξιδιωτών και οχημάτων, με εξαίρεση τις
συνοριακές διαβάσεις των Bogorodica (σύνορα με Ελλάδα), Tabanovce (σύνορα με
Σερβία), Deve Bair (σύνορα με Βουλγαρία), Kafasan (σύνορα με Αλβανία) και Blace
(σύνορα με Κόσοβο), οι οποίες παραμένουν ανοικτές για διέλευση. Στις συνοριακές
διαβάσεις της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας (που είναι κλειστές για τη
διέλευση επιβατών ταξιδιωτών και οχημάτων) επιτρέπεται μόνο η διέλευση φορτηγών
που μεταφέρουν εμπορεύματα.
- Από 17.03.2020 καθιερώνεται ειδική άδεια για επαγγελματίες οδηγούς προκειμένου
να διέλθουν τα σύνορα της χώρας και ειδικό πρωτόκολλο διαδικασιών κατά τη
μεταφορά. Τα εν λόγω μέτρα επιβάλλονται σε όλους όσους συμμετέχουν στην αλυσίδα
προμήθειας αγαθών προς τους τελικούς χρήστες, τόσο στις εσωτερικές, όσο και στις
διεθνείς μεταφορές εμπορευμάτων, καθώς και κατά τη φόρτωσή / εκφόρτωσή τους.
Τα μέτρα αυτά αφορούν και Έλληνες οδηγούς φορτηγών που θα κινούνται στο έδαφος
της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας.
Αεροπορικές μεταφορές
Από τις 16.03.2020, το αεροδρόμιο της Αχρίδας είναι κλειστό για την εναέρια
κυκλοφορία. Από τις 18.03.2020, ο διεθνής αερολιμένας των Σκοπίων είναι κλειστός για
την εναέρια κυκλοφορία, εκτός από κρατικές, στρατιωτικές, ιατρικές και έκτακτες
πτήσεις.
Το Υπουργείο Οικονομίας της Βόρειας Μακεδονίας αποφάσισε την άρση της
απαγόρευσης εξαγωγής αλεύρων, που θεσπίστηκε λόγω της κατάστασης έκτακτης
ανάγκης. Από 17.3.2020 έχει τεθεί σε ισχύ απαγόρευση εξαγωγής σίτου και αλεύρων
σίτου προς όλες τις χώρες για αόριστο χρονικό διάστημα, ενώ έχουν καταργηθεί και τα
τελωνειακά τέλη για βασικά προϊόντα (όπως προϊόντα σίτου, ηλιέλαιο, ζάχαρη,
προϊόντα υγιεινής, μάσκες, ιατρικές στολές κ.λπ.) Έχουν απαγορευτεί επίσης οι
εξαγωγές ιατρικού εξοπλισμού και προμηθειών, εκτός εάν έχει εκδοθεί ειδική άδεια από
το εδώ Υπουργείο Υγείας.
Σύμφωνα με τα νέα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας που έχουν ληφθεί (με έναρξη
ισχύος 8/4), απαγορεύεται η κυκλοφορία όλων των πολιτών σε όλη την επικράτεια από
την Παρασκευή 16:00 έως τη Δευτέρα 05:00. Τις καθημερινές η απαγόρευση ισχύει από
16:00 έως 05:00 την επομένη (ισχύουν ειδικές διατάξεις για την κυκλοφορία ατόμων
ηλικίας άνω των 67 ετών). Απαγορέυεται η κυκλοφορία πολιτών σε δημόσιους χώρους
σε ομάδες άνω των δύο ατόμων (με εξαίρεση γονείς που συνοδεύουν ανήλικα κάτω των
14 ετών) Τα φαρμακεία συνεχίζουν να λειτουρογύν απρόσκοπτα, η αστυνομία, ο
στρατός οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, οι αγορές και τα εστιατόρια που
διανέμουν προϊόντα εξαιρούνται από την απαγόρευση.
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ΜΕΤΡΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ
Προς εξασφάλιση της ταχύτερης ροής αγαθών και υπηρεσιών και μείωση της αναμονής
στα σύνορα και στις στάσεις ανάπαυσης, ισχύουν νέοι κανονισμοί για τον χρόνο
οδήγησης και ανάπαυσης των επαγγελματιών οδηγών. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια
της κατάστασης έκτακτης ανάγκης ο ημερήσιος χρόνος οδήγησης από τις 9 ώρες που
ίσχυε αυξάνεται σε 11 ώρες, ο εβδομαδιαίος από 56 σε 60 ώρες, ενώ ο συνολικός χρόνος
σε δύο συνεχόμενες εβδομάδες από 90 αυξάνεται σε 100 ώρες. Αντί για το συνηθισμένο
διάλειμμα 45 λεπτών μετά από 4,5 ώρες οδήγησης, οι οδηγοί καλούνται τώρα να
κάνουν διάλειμμα μετά από 5,5 ώρες οδήγησης. Αυτό μειώνει την ημερήσια ανάπαυση
των οδηγών από 11 σε 9 ώρες.
Επίσης, η Κυβέρνηση αποφάσισε την παράταση ισχύος, καθ’ όλη τη διάρκεια της
κατάστασης έκτακτης ανάγκης, για τις άδειες και τα πιστοποιητικά στον τομέα των
μεταφορών (επαγγελματικής επάρκειας του οδηγού για συμμετοχή σε διεθνείς οδικές
μεταφορές και σχετικά με τη μεταφορά επικίνδυνων ουσιών), καθώς και για τις άδειες
και εγκρίσεις (προετοιμασία και αναθεωρήσεις αστικών σχεδίων) στον τομέα των
κατασκευών, που έχουν λήξει. Ειδικότερα, οι άδειες από τον κατασκευαστικό τομέα θα
ισχύουν επιπλέον για 60 ημέρες από την ημερομηνία λήξης της κατάστασης έκτακτης
ανάγκης.
Λειτουργεί ηλεκτρονική υπηρεσία για όσους θέλουν να υποβάλουν αίτηση έκδοσης
αναγκαίας άδειας κυκλοφορίας, κατά τη διάρκεια των ωρών απαγόρευσης. Οι αιτήσεις
υποβάλλονται πλέον μέσω του διαδικτυακού συνδέσμου https://uslugi.gov.mk/, αντί
της αποστολής μηνύματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Υπουργείο Κοινωνίας
της Πληροφορίας και Διοίκησης, που ίσχυε μέχρι πρότινος.
Επιπλέον, η Κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας εγκαινίασε τηλεφωνικό κέντρο για τις
επιχειρήσεις και τους ιδιώτες που αναζητούν πληροφορίες ή διευκρινίσεις για θέματα
που σχετίζονται με τα οικονομικά μέτρα που έχει λάβει η Κυβέρνηση για την
αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 (η τηλεφωνική γραμμή είναι 02/324-8040).
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ/ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ
Πρεσβεία
Τηλέφωνα: +3892 - 3219260 (εκτάκτου ανάγκης)
Ιστοσελίδα: https://www.mfa.gr/missionsabroad/north-macedonia
Email: gremb.sko@mfa.gr
Γραφείο ΟΕΥ
Τηλέφωνα: +3892 – 3129456/8
Email: ecocom-skopje@mfa.gr
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ΒΟΣΝΙΑ ΚΑΙ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Οι οδηγοί φορτηγών εξαιρούνται από την ισχύουσα απαγόρευση εισόδου στη χώρα για
τους αλλοδαπούς. Κατά την εκτέλεση μεταφορικού έργου στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη
οι οδηγοί θα πρέπει να αυτοαπομονωθούν στην καμπίνα του φορτηγού και να έχουν
τις ελάχιστες δυνατές επαφές κατά τις φορτοεκφορτώσεις. Το ισχύον χρονικό
διάστημα για διέλευση (τράνζιτ) από το έδαφος της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης είναι 12
ώρες.
Οδικές μεταφορές
Για τη διεξαγωγή οδικών εμπορευματικών μεταφορών παραμένουν ανοιχτοί οι
ακόλουθοι συνοριακοί σταθμοί:
Κροατία: Gradiska, Samac και Bijaca
Μαυροβούνιο: Klobuk
Σερβία: Raca
Οι οδηγοί εισερχόμενων φορτηγών ελέγχονται υγειονομικά και οφείλουν να
αναφέρουν εγγράφως την πορεία που θα ακολουθήσουν εντός της χώρας και τυχόν
σημεία στάσης ή διανυκτέρευσης.
Σύμφωνα με υφιστάμενη ενημέρωση, δεν σημειώνονται σημαντικές καθυστερήσεις στις
μεταφορές από και προς Βοσνία και Ερζεγοβίνη.
Αεροπορικές μεταφορές
Τα τέσσερα αεροδρόμια της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης (Σεράγεβο, Μπάνια Λούκα,
Μόσταρ, Τούζλα) θα παραμείνουν ανοιχτά μετά τις 30/3 αποκλειστικά για τη
διενέργεια πτήσεων εμπορευματικών μεταφορών.
Ισχύουν μέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίας.
ΜΕΤΡΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ
Για την αποφυγή μεγάλων καθυστερήσεων οι βοσνιακές Αρχές επέκτειναν το ωράριο
εργασίας των Υγειονομικών Υπηρεσιών των Τελωνείων σε 24ωρο.
Ισχύει σύστημα “πράσινων λωρίδων προτεραιότητας” για τις χώρες CEFTA και ΕΕ.
Έχει επίσης καταρτιστεί κατάλογος προϊόντων προτεραιότητας απαραίτητων για την
αντιμετώπιση της πανδημίας, τα οποία προβλέπεται να διέρχονται από συγκεκριμενους
σταθμούς.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ/ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ
Πρεσβεία
Τηλέφωνα: +387 33 560550 - 62469078 (εκτάκτου ανάγκης)
Ιστοσελίδα: http://www.mfa.gr/sarajevo - Email: gremb.sjv@mfa.gr
Γραφείο ΟΕΥ: Τηλέφωνα: +387 33 560 551 - Email: ecocom-sarajevo@mfa.gr
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ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Η Βουλγαρία έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λόγω πανδημίας
κορωνοϊού (COVID-19). Από τις βουλγαρικές συνοριακές διαβάσεις είναι δυνατή η
διέλευση μόνον φορτηγών οχημάτων, τα οποία είναι υποχρεωμένα να κινούνται
ομαδικά, σχηματίζοντας αυτοκινητοπομπές (convoy) εντός συγκεκριμένων
μεταφορικών διαδρόμων, συνοδεία αστυνομίας.
Ως αποτέλεσμα του μέτρου αυτού, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα παρατηρείται
ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση φορτηγών οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις, ιδιαιτέρως
δε στη συνοριακή δίοδο Προμαχώνα-Kulata από την οποία διέρχεται παραδοσιακά και
η συντριπτική πλειοψηφία των φορτηγών οχημάτων που πραγματοποιούν διελεύσεις
στη Βουλγαρία.
Για οιοδήποτε όχημα (αυτοκίνητο ή φορτηγό) διέρχεται μέσω ελληνοβουλγαρικών
συνόρων, πραγματοποιείται σχολαστικός έλεγχος των στοιχείων επιβατών και των
οχημάτων τους (π.χ. άδειες κυκλοφορίας), καθώς και των συνοδευτικών εγγράφων για
τα εμπορεύματα.
Λειτουργούν προσωρινά κέντρα συνοριακού υγειονομικού ελέγχου στις συνοριακές
διόδους «Μακάζα-Νυμφαία» και «Ίλιντεν-Εξοχή».
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ/ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ
Πρεσβεία
Τηλέφωνα: +359 2 8433085/6 – 94610308 - 94488478 (εκτάκτου ανάγκης)
Ιστοσελίδα: http://www.mfa.gr/sofia
Email: gremb.sof@mfa.gr
Γραφείο ΟΕΥ
Τηλέφωνα: +359 2 9447959 - 9447790
Email: ecocom-sofia@mfa.gr
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ΒΡΑΖΙΛΙΑ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Η Βραζιλία έχει απαγορεύσει για χρονικό διάστημα 30 ημερών την είσοδο στην
επικράτειά της όλων των αλλοδαπών πολιτών από αέρος, ξηράς και θαλάσσης.
Η σχετική απαγόρευση δεν αφορά στις μεταφορές και στην εκφόρτωση εμπορευμάτων.
ΜΕΤΡΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ
Για τα εξαγόμενα εμπορεύματα ζωϊκής ή φυτικής προέλευσης των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Βραζιλία τo Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας &
Κτηνοτροφίας της χώρας πρόκειται να κάνει δεκτή την αποστολή από τις εξαγωγικές
επιχειρήσεις φωτοαντιγράφων όλων των συνοδευτικών της εξαγωγής εγγράφων, διά
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
certifica.cgvigiagro@agricultura.gov.br
Θα πρέπει να αναφέρεται ξεκάθαρα στη θεματική του μηνύματος πως το σημείο
εισόδου των εμπορευμάτων είναι η Βραζιλία.
Στην περίπτωση των φυτοϋγειονομικών πιστοποιητικών, φωτοαντίγραφα μπορούν να
διαβιβασθούν στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
pcbrazil@agricultura.gov.br
Σε αυτήν την περίπτωση, οι ενδιαφερόμενες εξαγωγικές επιχειρήσεις θα πρέπει να
αναφέρουν στην θεματική του μηνύματος, τον αριθμό του φυτοϋγειονομικού
πιστοποιητικού, όπως και το σημείο εισόδου των εμπορευμάτων στη Βραζιλία
(π..χ λιμένας Santos ή αερολιμένας Guarulhos κοκ).
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ/ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ
Πρεσβεία
Τηλέφωνα: +5561344366573, 34436421 – +5561981282822 (εκτάκτου ανάγκης)
Ιστοσελίδα: http://www.mfa.gr/brazil - Email: gremb.bra@mfa.gr
Γραφείο ΟΕΥ ( Αγίου Παύλου)
Τηλέφωνα: +55 11 32510675 - Email: ecocom-spa@mfa.gr
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ΓΑΛΛΙΑ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
H Γαλλία δεν έχει λάβει έκτακτα μέτρα ως προς τις εμπορευματικές μεταφορές και η
κυκλοφορία του συνόλου των εμπορευμάτων παραμένει αμετάβλητη. Ο τομέας των
εμπορευματικών μεταφορών και όλες οι συνδεόμενες δραστηριότητες, οι λιμένες και οι
εταιρίες των λιμενικών χώρων, καθώς και η εφοδιαστική αλυσίδα, παραμένουν σε
λειτουργία για να εξασφαλίσουν τη συνέχεια της οικονομικής και βιομηχανικής
δραστηριότητας στη χώρα.
Λαμβάνεται μέριμνα, ώστε τα μέτρα που συνδέονται με την αντιμετώπιση του Covid-19
και αφορούν στο κλείσιμο των συνόρων, να μην επηρεάζουν τη ροή των εμπορευμάτων,
έτσι ώστε να διασφαλίζεται ο αναγκαίος ανεφοδιασμός της χώρας σε αγαθά. Οι
Τελωνειακές υπηρεσίες και το Υπουργείο Εσωτερικών αναλαμβάνουν να
αντιμετωπίσουν πιθανές δυσκολίες που ανακύπτουν.
Οι έλεγχοι που διεξάγονται σε εξουσιοδοτημένα σημεία διέλευσης με τη Γερμανία, την
Ισπανία και την Ελβετία δεν παρεμποδίζουν την είσοδο των μεταφορέων, στο μέτρο
πάντα που τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας. Οι
μεταφορείς δύνανται να αποδείξουν την ιδιότητά τους παρουσιάζοντας έγγραφα
ταυτότητας (δελτίο ταυτότητας/ διαβατήριο) και, ενδεχομένως, πιστοποιητικό του
εργοδότη τους.
Στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης της επιδημίας του COVID-19, από
τις 17 Μαρτίου 2020 έως και την 15 Απριλίου, τα εξωτερικά ευρωπαϊκά σύνορα
(εισόδου στην Ε.Ε. και στον χώρο Σένγκεν) είναι κλειστά. Όλοι οι μη ευρωπαίοι πολίτες
δεν μπορούν να εισέλθουν στον ευρωπαϊκό χώρο, τον χώρο Σένγκεν και να διέλθουν τα
εσωτερικά σύνορα (εξαιρουμένων των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των
χωρών Σένγκεν). Οι αλλοδαποί μόνιμοι κάτοικοι Γαλλίας ή έχοντες ευρωπαϊκή άδεια
παραμονής, δύνανται να επιστρέψουν εφόσον το επιθυμούν. Ακόμη, το γαλλικό κράτος
συνιστά στους Γάλλους πολίτες να αποφύγουν όλα τα ταξίδια, ακόμη και επιστροφής
τους στη Γαλλία, εφόσον αυτοί διαμένουν στο εξωτερικό. Η πρόσβαση στους
τερματικούς σταθμούς των αεροδρομίων περιορίζεται στους επιβάτες που ταξιδεύουν
για περιπτώσεις οι οποίες προβλέπονται. Κάθε άτομο που επιθυμεί να ταξιδέψει πρέπει
να διαθέτει έγγραφο που να βεβαιώνει τον λόγο του ταξιδιού του.
Από τα περιοριστικά μέτρα εξαιρούνται οι μεταφορείς προϊόντων.
Επιπροσθέτως, από την 17 Μαρτίου τ.ε, ισχύουν μέτρα περιορισμού των μετακινήσεων
εντός της χώρας, καθώς και περιορισμού των καθημερινών μετακινήσεων των πολιτών.
Ως προς τις εξαγωγές υγειονομικού υλικού, έχουν τεθεί σε εφαρμογή ειδικοί
περιορισμοί στις εξαγωγές ορισμένων ιατρικών συσκευών και προβλέπεται η επίταξη
μασκών αναπνευστικής προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ο κρατικός έλεγχος
των υφιστάμενων πόρων που είναι κρίσιμοι για την ανθεκτικότητα του γαλλικού
συστήματος υγείας. Επιπροσθέτως, προβλέπεται έλεγχος των τιμών πώλησης των
υδρο-αλκοολικών πηκτωμάτων/ γέλης.
Οδικές μεταφορές
Για τη διεξαγωγή οδικών εμπορευματικών μεταφορών προβλέπεται η τήρηση από τους
οδηγούς των οχημάτων μεταφοράς, καθώς και από το προσωπικό στα σημεία
φόρτωσης ή εκφόρτωσης, μέτρων υγιεινής και ‘κοινωνικής απόστασης’ που ορίζονται
σε εθνικό επίπεδο. Όταν οι χώροι φόρτωσης ή εκφόρτωσης δεν είναι εφοδιασμένοι με
παροχή νερού, παρέχεται αντισηπτικό υδρο-αλκοολικό υγρό/ γέλη. Το όχημα οφείλει
να είναι εφοδιασμένο με εφεδρικό νερό και σαπούνι, καθώς και πετσέτες μίας χρήσης ή
υδρο-αλκολική γέλη. Εφόσον τηρούνται τα ως άνω μέτρα, η άρνηση της πρόσβασης

20

στον οδηγό του οχήματος στον τόπο φόρτωσης ή εκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένου
ενός σημείου παροχής νερού, όταν προβλέπεται τέτοιος χώρος, δεν είναι δυνατή.
Η παράδοση των εγγράφων μεταφοράς πραγματοποιείται χωρίς επαφή μεταξύ των
ανθρώπων. Η παράδοση γίνεται στον τόπο που ορίζεται και εμφανίζεται στο έγγραφο
μεταφοράς. Στην περίπτωση παράδοσης στο σπίτι, οι οδηγοί, μετά από επικοινωνία με
τον παραλήπτη ή τον αντιπρόσωπό του, εγκαταλείπουν τις συσκευασίες έξω από την
πόρτα χρησιμοποιώντας εναλλακτικές μεθόδους που επιβεβαιώνουν την καλή
παράδοση
και
δεν
ανακτούν
την
υπογραφή
του
παραλήπτη.
Δεν μπορεί να υπάρξει καμία υποχρέωση υπογραφής εγγράφου με οποιονδήποτε τρόπο
από τον παραλήπτη, ή τον εκπρόσωπό του. Τυχόν καταγγελία, εφόσον δεν υποβληθεί
καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, μεταξύ άλλων, με ηλεκτρονικά μέσα, το αργότερο ως το
τέλος της περιόδου που προβλέπεται στη σύμβαση, ή ελλείψει συμβατικής ρύθμισης, ως
το μεσημέρι της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την παράδοση των αγαθών, η
παράδοση θεωρείται ότι συμμορφώνεται με τη σύμβαση.
Σιδηροδρομικές μεταφορές
Από την έναρξη ισχύος των περιοριστικών μέτρων έως και τις 6.4.2020, οι καθημερινές
παραγγελίες προς την υπηρεσία μεταφοράς φορτίου ‘Fret SNCF’ της γαλλικής εταιρίας
σιδηροδρόμων μειώθηκαν κατά περίπου 40%. Συνεπώς, απαιτείται σήμερα λιγότερο
από το 60% των αμαξοστοιχιών μεταφοράς φορτίου που προβλέπονται στο
ονομαστικό σχέδιο μεταφορών, ή περίπου 400 αμαξοστοιχίες ημερησίως. Το σχέδιο
μεταφοράς φορτίου προσαρμόζεται συνεχώς. Ως προς τα δρομολόγια επιβατικών
μεταφορών, αυτά είναι σημαντικά μειωμένα για τα τρένα μεγάλης ταχύτητας TGV, ενώ
τα λοιπά τρένα του εθνικού δικτύου καλύπτουν (στις 6.4.2019) μόλις το 18% των
δρομολογίων.
Θαλάσσιες-ποτάμιες μεταφορές και λειτουργία λιμενικών εγκαταστάσεων
Ο εν λόγω τομέας βρίσκεται σε πλήρη δραστηριότητα: όλοι οι μεγάλοι γαλλικοί λιμένες
είναι ανοιχτοί και λειτουργικοί, σχεδόν τα μισά από τα οχηματαγωγά πλοία (ferry
boats) εξακολουθούν να λειτουργούν, ενώ ο εμπορικός στόλος υπό γαλλική σημαία
λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό. Επίσης, το 95% των ποτάμιων μεταφορών εξακολουθεί να
διέρχεται από δίκτυα μεγάλου εύρους (στοιχεία 27ης Μαρτίου τ.ε.).
Με διατάγματα της Κυβέρνησης, από 20/3/2020 και 23/3/2020, προβλέπεται, μεταξύ
άλλων, η απαγόρευση της εισόδου σε γαλλικούς λιμένες της Μεσογείου, του
Ατλαντικού, της Μάγχης και της Βόρειας Θάλασσας, της Κορσικής, καθώς και στο
εσωτερικό και τα χωρικά ύδατα γαλλικών υπερπόντιων διαμερισμάτων και
περιφερειών, σε κρουαζιερόπλοια και μη τακτικά επιβατηγά πλοία που μεταφέρουν
περισσότερους από 100 επιβάτες, εκτός παρεκκλίσεων που παρέχουν οι αρμόδιες
αρχές. Το μέτρο έχει τεθεί σε ισχύ έως τις 15 Απριλίου 2020.
Αεροπορικές μεταφορές
Η εμπορική λειτουργία του αεροδρομίου Paris-Orly ανεστάλη από 31.3.2020. Όσες
αεροπορικές εταιρίες συνεχίζουν τις πτήσεις τους, αυτές μεταφέρθηκαν στο
Αεροδρόμιο Roissy- Charles de Gaulle του Παρισιού. Το Orly παραμένει ανοικτό στα
κρατικά αεροσκάφη για την εξυπηρέτηση πτήσεων έκτακτης ανάγκης.
Από τις 23.3.2020, το αεροδρόμιο Roissy-CDG έθεσε εκτός λειτουργίας τους
τερματικούς σταθμούς εμπορικών πτήσεων 2G και 3 και από τις 30.3.2020 τους
τερματικούς σταθμούς 1, 2C και 2D. Το εν λόγω αεροδρόμιο αποτελεί και τον κύριο
γαλλικό αερολιμένα πτήσεων μεταφοράς φορτίου (cargo).
Έως την 6.4.2020, η Air France είχε μειώσει τις πτήσεις της σε Γαλλία, Ευρώπη και
διεθνώς, κατά 90%. Εντός της Γαλλίας, μειωμένος αριθμός πτήσεων συνδέει το Παρίσι
με τρεις πόλεις (Μασσαλία, Νίκαια, Τουλούζη), ενώ πραγματοποιείται μειωμένος
αριθμός πτήσεων από και προς 14 ευρωπαϊκούς προορισμούς, μεταξύ των οποίων και η
Αθήνα, 11 διεθνείς και 3 προορισμούς στα υπερπόντια γ/εδάφη. Η μείωση αυτή έχει
προγραμματιστεί να ισχύσει μέχρι τα τέλη Μαΐου 2020.
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ΜΕΤΡΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ
Για τη διευκόλυνση των διασυνοριακών μεταφορών και της κυκλοφορίας των
εμπορευμάτων, η Γενική Δ/νση Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών έχει συστήσει
ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Κρίσεων, για την διευθέτηση εμπορικών διαφορών ή
άλλων ζητημάτων εφαρμογής των διατάξεων, που ενδεχομένως προκύψουν.
Τα κυριότερα από τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα προς διευκόλυνση των
διασυνοριακών μεταφορών και κυκλοφορίας εμπορευμάτων έχουν ως εξής:
1. Το Υπουργείο Μεταφορών προχώρησε σε άρση της απαγόρευσης της κυκλοφορίας
φορτηγών αυτοκινήτων εμπορευματικών μεταφορών άνω των 7,5 τόνων σε ορισμένες
μέρες και ώρες (όπως προβλέπονται σε διάταγμα της 2ας Μαρτίου 2015). Η άρση της
εν λόγω απαγόρευσης, ισχύει μέχρι και την 20η Απριλίου τ.έ..
2. Προβλέπεται η τήρηση από τους οδηγούς των οχημάτων μεταφορών, καθώς και από
το προσωπικό στα σημεία φόρτωσης ή εκφόρτωσης, μέτρων υγιεινής και ‘κοινωνικής
απόστασης’ που ορίζονται σε εθνικό επίπεδο. Αναλυτικότερα: Όταν οι χώροι φόρτωσης
ή εκφόρτωσης δεν είναι εφοδιασμένοι με παροχή νερού, παρέχεται αντισηπτικό υδροαλκοολικό υγρό/ γέλη. Το όχημα οφείλει να είναι εφοδιασμένο με εφεδρικό νερό και
σαπούνι, καθώς και πετσέτες μίας χρήσης ή υδρο-αλκοολική γέλη. Εφόσον τηρούνται
τα ως άνω μέτρα, δεν είναι δυνατόν να αποκλεισθεί η πρόσβαση του οδηγού του
οχήματος στον τόπο φόρτωσης ή εκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένου ενός σημείου
παροχής
νερού,
όταν
υφίσταται
τέτοιος
χώρος.
Η παράδοση των εγγράφων μεταφοράς πραγματοποιείται ανέπαφα μεταξύ των
ανθρώπων. Η παράδοση γίνεται στον τόπο που ορίζεται και εμφανίζεται στο έγγραφο
μεταφοράς. Στην περίπτωση παράδοσης στο σπίτι, οι οδηγοί, μετά από επικοινωνία με
τον παραλήπτη ή αντιπρόσωπό του, εγκαταλείπουν τις συσκευασίες έξω από την
πόρτα χρησιμοποιώντας εναλλακτικές μεθόδους που επιβεβαιώνουν την καλή
παράδοση
και
δεν
ανακτούν
την
υπογραφή
του
παραλήπτη.
Δεν μπορεί να υπάρξει καμία υποχρέωση υπογραφής εγγράφου με οποιονδήποτε τρόπο
από τον παραλήπτη, ή τον εκπρόσωπό του. Για τυχόν καταγγελία, εφόσον δεν
υποβληθεί καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, μεταξύ άλλων, με ηλεκτρονικά μέσα, το αργότερο
ως το τέλος της περιόδου που προβλέπεται στη σύμβαση, ή ελλείψει συμβατικής
ρύθμισης, ως το μεσημέρι της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την παράδοση των
αγαθών, η παράδοση θεωρείται ότι συμμορφώνεται με τη σύμβαση.
3. Το γαλλικό κράτος εργάζεται για να διατηρήσει ανοικτές βασικές υπηρεσίες στους
οδηγούς για χώρους στάθμευσης και ανεφοδιασμού, ώστε να διευκολυνθεί η συνέχεια
της μεταφοράς αγαθών, που είναι κρίσιμη για τη διαχείριση της κρίσης του Covid -19. Η
αρμόδια υπηρεσία ‘Bison Futé’ έχει ήδη αναρτήσει δύο χάρτες που παρουσιάζουν τα
σημεία λειτουργίας των εν λόγω χώρων: α. στάθμευσης/ ανάπαυσης και β. τεχνικής
εξυπηρέτησης. Οι χάρτες αυτοί αναφέρουν 1.276 ανοικτούς χώρους (ή το 94% του
συνόλου) στο εθνικό γαλλικό οδικό δίκτυο και ενημερώνονται κατά τη διάρκεια της
περιόδου της κρίσης, ώστε να λαμβάνεται υπόψη τυχόν επαναλειτουργία τέτοιων
χώρων, ή πρόσθετων υπηρεσιών. Οι χάρτες βρίσκονται αναρτημένοι στον γαλλικό
διαδικτυακό ιστότοπο https://www.bison-fute.gouv.fr/index.html.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ/ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ
Πρεσβεία
Τηλέφωνα: +331 47237228 - +33 611222837 (εκτάκτου ανάγκης)
Email: gremb.par@mfa.gr
Γραφείο ΟΕΥ Τηλέφωνα: +331 47202660 – 40709215 - Email: ecocom-paris@mfa.gr
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Για την προστασία της δημόσιας υγείας και την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19,
η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση και οι Κυβερνήσεις των Ομοσπονδιακών Κρατών έχουν
λάβει μέτρα περιορισμού των μετακινήσεων, τα οποία ωστόσο δεν παρακωλύουν
ευθέως τις εμπορευματικές μεταφορές προς και εντός της χώρας.
Έχει εκδοθεί ταξιδιωτική οδηγία να αποφεύγονται τα μη απαραίτητα τουριστικά και
λοιπά ταξίδια στο εξωτερικό διεθνώς. Αυτή η οδηγία ισχύει τουλάχιστον μέχρι τέλη
Απριλίου.
Όλοι όσοι εισέρχονται στη χώρα από αέρος, οδικώς ή δια θαλάσσης πρέπει να τεθούν
σε καραντίνα 14 ημερών. Το Υπουργείο Υγείας έχει εκδώσει κανονισμούς, βάσει των
οποίων, οι αφιχθέντες στη χώρα πρέπει να εισέλθουν άμεσα σε καραντίνα είτε στο
σπίτι τους είτε σε άλλο κατάλληλο κατάλυμα και να παραμείνουν εκεί 14 συνεχόμενες
ημέρες. Επίσης, είναι υποχρεωμένοι να επικοινωνήσουν με την αρμόδια υγειονομική
υπηρεσία και να ενημερώσουν για την άφιξή τους.
Εξαιρούνται από την υποχρέωση και εφόσον δεν εμφανίσουν συμπτώματα της
ασθένειας οι κάτωθι κατηγορίες:
-Εργαζόμενοι στις μεταφορές, στο σύστημα υγείας, στη δημόσια τάξη και ασφάλεια,
διπλωμάτες, στο δικαστικό σύστημα, εκπρόσωποι του Έθνους, της Κυβέρνησης, της
Διοίκησης, εργαζόμενοι σε Ευρωπαϊκούς ή Διεθνείς Οργανισμούς
Συνεργάτες και πληρώματα αεροπλάνων, πλοίων, τραίνων και λεωφορείων που ήταν
στο εξωτερικό στο πλαίσιο της εργασίας τους
-Commuters και αυτοί που ταξίδευαν για επαγγελματικούς λόγους
-Δυνάμεις καταστολής, αστυνομικοί υπάλληλοι
-Ταξιδιώτες σε διέλευση
-Εποχικό εργατικό δυναμικό: κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο τ.έ. θα επιτραπεί να
εισέλθουν στη Γερμανία περίπου 40.000 εποχικοί εργαζόμενοι, ακολουθώντας
συγκεκριμένη διαδικασία.
-Ταξιδιώτες που εισέρχονται στη χώρα προκειμένου να επιστρέψουν στην πατρίδα
τους (transit), μπορούν να εισέλθουν εφόσον παρουσιάσουν σχετικά αποδεικτικά
στοιχεία (εισιτήρια, βεβαιώσεις διαμονής κ.λπ.)
Χρήσιμοι σύνδεσμοι
Υπουργείο Εξωτερικών
https://www.auswaertiges-amt.de/en/einreiseundaufenthalt/coronavirus
Υπουργείο Εσωτερικών
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/EN/topics/civilprotection/coronavirus/coronavirus-faqs.html
Οδικές μεταφορές
Εφαρμόζονται από 16/3 έλεγχοι στα χερσαία σύνορα με Αυστρία, Ελβετία, Γαλλία,
Λουξεμβούργο και Δανία, οι οποίοι αφορούν σε διέλευση προσώπων και όχι αγαθών και
εμπορευμάτων.
Επιτρέπεται η μεταφορά εμπορευμάτων και η μετακίνηση επαγγελματιών που
μετακινούνται καθημερινά στα σύνορα λόγω εργασίας (commuters). Ταξιδιώτες χωρίς
επείγοντα λόγο δεν μπορούν πλέον να εισέρχονται ή να εξέρχονται. Το ίδιο ισχύει και
για ταξιδιώτες με συμπτώματα ασθένειας, που παραπέμπει σε κρούσμα κορωνοϊού.
Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορεί κανείς να δει τα σημεία στα σύνορα με τις ανωτέρω
χώρες, όπου επιτρέπεται η διέλευση:
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2020/cor
ona/listegrenzuebergangsstellen.pdf?__blob=publicationFile&v=8
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Λόγω των μέτρων για διασυνοριακούς ελέγχους σε πρόσωπα παρατηρούνται
καθυστερήσεις στη διασυνοριακή κυκλοφορία εμπορευμάτων. Έχουν επίσης επιβληθεί
μέτρα υγιεινής για τους οδηγούς φορτηγών (χρήση μασκών και απολυμαντικών). Η μη
εφαρμογή των ως άνω μέτρων επισύρει πρόστιμα. Επιπλέον, η απαγόρευση διέλευσης
προσώπων με συμπτώματα που ενδέχεται να υποδηλώνουν μόλυνση με κορωνοϊό
ισχύει και για τους οδηγούς.
Αεροπορικές μεταφορές
Η αναστολή μεγάλου αριθμού επιβατικών πτήσεων προς Γερμανία επηρεάζει και τις
εμπορευματικές μεταφορές, καθώς οι πτήσεις αυτές έχουν συνήθως και
εμπορευματικές αποστολές. Εφαρμόζονται έλεγχοι στα αεροπορικά ταξίδια από
Ισπανία και Ιταλία. Οι περισσότερες πτήσεις cargo διενεργούνται κανονικά.
Υδάτινες μεταφορές
Στις υδάτινες μεταφορές, κυρίως με ποταμόπλοια, όπου μεγάλο μέρος των
εργαζομένων προέρχεται από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, οι οποίες εφαρμόζουν
πολύ αυστηρά μέτρα καραντίνας, παρατηρείται έλλειψη προσωπικού και αδυναμία
εκτέλεσης δρομολογίων.
ΜΕΤΡΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ
Προκειμένου να διασφαλιστεί η επαρκής τροφοδοσία των υπεραγορών/
καταστημάτων με προϊόντα επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση κυκλοφορία φορτηγών άνω
των 7,5 τόνων και τις Κυριακές/ αργίες στο σύνολο της επικράτειας.
Τα Ομοσπονδιακά Κρατίδια έλαβαν οδηγία από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση να
εφαρμόζουν λωρίδες ταχείας διέλευσης (πράσινες) στις τελωνειακές διαβάσεις,
προκειμένου να δίδεται προτεραιτότητα στη μεταφορά σημαντικών αγαθών.
Εφαρμόζεται προσωρινή και περιορισμένη χαλάρωση στην επιβολή μέγιστων χρόνων
οδήγησης και υποχρεωτικών χρόνων ανάπαυσης στους οδηγούς οχημάτων που
μεταφέρουν βασικά αγαθά.
Εξετάζεται η προσωρινή «χαλάρωση» του μέτρου απαγόρευσης πραγματοποίησης
πτήσεων κατά τις νυχτερινές ώρες.
Ως εναλλακτική δυνατότητα για τη δυσχερή, λόγω καθυστερήσεων, χερσαία σύνδεση
από Δυτική Ευρώπη μέσω Πολωνίας και Λιθουανίας προς άλλα κράτη της Βαλτικής,
έχει δρομολογηθεί από την εσθονική Tallink μία νέα θαλάσσια σύνδεση για
εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ Γερμανίας (Mukran) και Εσθονίας (Paldiski), μία
φορά την ημέρα (διάρκειας 20 ωρών). Αναμένεται επίσης η αύξηση των
σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών ξηρού φορτίου.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ/ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ
Πρεσβεία
Τηλέφωνα: +49 30206260 - +49 1711047370 (εκτάκτου ανάγκης)
Ιστοσελίδα: http://www.mfa.gr/germany
Email: gremb.ber@mfa.gr
Γραφείο ΟΕΥ
Τηλέφωνα: +49 302360990
Email: ecocom-berlin@mfa.gr

24

ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Η διακίνηση των εμπορευματικών φορτίων είναι δυνατή όλο το εικοσιτετράωρο από
οποιαδήποτε συνοριακό σημείο εισόδου. Οι τελωνειακές διατυπώσεις που αφορούν
διεθνείς μεταφορές εμπορευματικών φορτίων μέσω της χώρας διεξάγονται χωρίς
κανένα περιορισμό σε όλα τα είδη μεταφορών (οδικές, θαλάσσιες, αεροπορικές).
Οδικές μεταφορές
Εφαρμόζονται στα σύνορα έλεγχοι υγιεινής τόσο στους οδηγούς και τους συνεπιβάτες
των οχημάτων, όσο και στα εμπορευματικά φορτία. Εάν ο οδηγός προέρχεται ή έχει
διέλθει μέσω χωρών που έχουν οριστεί ως περιοχές υψηλού κινδύνου από τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας/ ΠΟΥ (Κίνα, Νότια Κορέα, Ιταλία, Ιράν, Αυστρία, Γαλλία,
Γερμανία, Ισπανία, Ελβετία, Νορβηγία, Δανία), κατά τη διάρκεια των τελευταίων 14
ημερών και επιθυμεί διέλευση transit των εμπορεύματων μέσω του εδάφους της
Γεωργίας, κατά την άφιξη του στο τελωνειακό σημείο διέλευσης συνοδεύεται από την
αστυνομία περιπολίας από το τελωνειακό σημείο εισόδου έως το τελωνειακό σημείο
εξόδου. Έχει οριστεί διαδρομή διέλευσης και χώροι προσωρινής στάθμευσης, ενώ η
αστυνομία θα παρακολουθεί στενά όλη τηνδιαδικασία.
Εάν ο οδηγός προέρχεται ή έχει διέλθει από τις ως άνω χώρες που έχουν οριστεί από
τον ΠΟΥ ως περιοχές υψηλού κινδύνου κατά τη διάρκεια των τελευταίων 14 ημερών
και επιθυμεί να εισάγει τα εμπορεύματα στο έδαφος της Γεωργίας κατά την άφιξη στο
τελωνειακό σημείο εισόδου θα συνοδεύεται από την αστυνομία περιπολίας από τα
τελωνειακά σημεία εισόδου έως και την πλησιέστερη ζώνη τελωνειακού ελέγχου της
Γεωργίας,
Η διεθνής μεταφορά αγαθών (είτε πρόκειται για εισαγωγή είτε για διαμετακόμιση) από
/ είτε μέσω χωρών άλλων, πέραν αυτών που προαναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια των
τελευταίων δεκατεσσάρων ημερών, διεξάγεται σύμφωνα με τις συνήθεις τελωνειακές
διαδικασίες.
Υγειονομικοί έλεγχοι εμπορευματικών φορτίων και του προσωπικού που διενεργεί
εμπορευματικές μεταφορές στα σύνορα της Γεωργίας:
Ο οδηγός υποβάλλεται σε εξέταση στα σύνορα και εάν επιβεβαιωθούν συμπτώματα
στο τελωνειακό σημείο εισόδου, δεν θα του επιτραπεί η είσοδος. Εάν ο οδηγός είναι
πολίτης Γεωρνίας, θα του χορηγηθεί δικαίωμα εισόδου στο έδαφος της Γεωργίας και θα
τεθεί σε απομόνωση. Το φορτίο μπορεί υπό προϋποθέσεις να εισέλθει στην επικράτεια
της Γεωργίας εφόσον ο οδηγός αντικατασταθεί από άλλον οδηγό, ο οποίος προέρχεται
από χώρα που δεν συγκαταλέγεται σε περιοχές υψηλού κινδύνου και ο οδηγός που
βρέθηκε με συμπτώματα επιστρέψει στην χώρα προέλευσής του και (i) το μεταφορικό
μέσο απολυμανθεί ή (ii) αν είναι δυνατό -όχι όμως και υποχρεωτικό- το φορτηγό όχημα
αντικατασταθεί από άλλο φορτηγό που δεν προέρχεται από χώρα που έχει οριστεί ως
περιοχή υψηλού κινδύνου. Σε κάθε περίπτωση το ρυμουλκό όχημα θα πρέπει να επίσης
να απολυμανθεί και το αρχικό φορτηγό μεταφοράς πρέπεινα επιστραφεί.
Συνιστάται στον οδηγό φορτηγού οχήματος / το προσωπικό μεταφοράς να φοράει
προστατευτική μάσκα κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας με τους τελωνειακούς
υπαλλήλους.
Η περίοδος ισχύος των ανωτέρω κανονισμών διαρκεί έως τις 21 Απριλίου.
Αεροπορικές Μεταφορές
Η παύση των εναέριων μεταφορών αφορά τις επιβατικές μόνο μεταφορές και όχι την
εναέρια μεταφορά εμπορευματικών φορτίων.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ
Πρεσβεία
Τηλέφωνα: +995322 914970-74 - 995 322 914970-74 (έκτακτης ανάγκης)
Ιστοσελίδα: https://www.mfa.gr/missionsabroad/en/georgia.html
Email: grcon.tbi@mfa.gr
Γραφείο ΟΕΥ Τηλ.: +995322 942858 - Email: ecocom-tbilisi@mfa.gr

ΔΑΝΙΑ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Όσον αφορά στη μεταφορά αγαθών και υπηρεσιών, δίδεται μεγάλη έμφαση στη
διατήρηση των απαραίτητων αλυσίδων εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων του
εφοδιασμού τροφίμων, καθώς και των δανικών εισαγωγών και εξαγωγών από και προς
άλλες χώρες. Επομένως, δεν θα πραγματοποιούνται συνοριακοί έλεγχοι και
επιθεωρήσεις των μεταφερόμενων εμπορευμάτων.
Επεκτείνοται έως και 10/05/2020 τα ακόλουθα περιοριστικά μέτρα:
-Περιοριστικά μέτρα εισόδου σε όλα τα σύνορα της χώρας.
-Αποφυγή συγκεντρώσεων για πάνω από 10 άτομα σε δημόσιους χώρους.
-Διεξαγωγή αθλητικών γεγονότων κεκλεισμένων των θυρών, καθώς και ματαίωση
συναυλιών
και
άλλων
συναφών
πολιτιστικών
εκδηλώσεων.
- Κλείσιμο πολιτιστικών ιδρυμάτων που λειτουργούν σε κλειστούς χώρους (μουσεία,
βιβλιοθήκες κ.λ.π.).
- Κλείσιμο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (πανεπιστήμια και σχολεία). Άνοιγμα
βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών καθώς και σχολείων έως της 5ης βαθμίδας μετά
τις 15 Απριλίου καθώς και των ιδρυμάτων που φοιτούν μόνο τελειόφοιτοι του Λυκείου.
- Οι Δημόσιοι υπάλληλοι παραμένουν υποχρεωτικά στα σπίτια τους εκτός ορισμένων
κατηγοριών.
- Σύσταση για περιορισμό χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς.
- Δραστικός περιορισμός των επισκέψεων σε γηροκομεία και νοσοκομεία και άλλα
νοσηλευτικά ιδρύματα.
- Οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα προτρέπονται, όπου αυτό είναι δυνατό, να
διευκολύνουν τους υπαλλήλους τους να εργάζονται από το σπίτι τους, ή να λαμβάνουν
άδειες, ρεπό κ.λ.π.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ
Πρεσβεία
Τηλέφωνα: +45 33114533 - 21306058 (εκτάκτου ανάγκης)
Ιστοσελίδα: http://www.mfa.gr/copenhagen - Email: gremb.cop@mfa.gr
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ΕΛΒΕΤΙΑ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Η διασυνοριακή μεταφορά και διέλευση εμπορευμάτων συνεχίζουν να επιτρέπονται.
Για καλύτερο έλεγχο, έχουν κλείσει όλα τα δευτερεύοντα σημεία διέλευσης στα
εξωτερικά σύνορα της χώρας, ώστε να διοχετεύεται η κίνηση προς τους κύριους
τελωνειακούς σταθμούς.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ
Πρεσβεία
Τηλέφωνα: +4131 3561414 - +41 795543071 (εκτάκτου ανάγκης)
Ιστοσελίδα: http://www.mfa.gr/bern - Email: gremb.brn@mfa.gr

ΕΣΘΟΝΙΑ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Δεν έχει προβεί στην επιβολή νέων κανόνων σε ό,τι αφορά στις μεταφορές
εμπορευμάτων λόγω της πανδημίας COVID 19. Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα στη
μεταφορά εμπορευμάτων (οδηγοί φορτηγών) εξαιρούνται, μέχρι στιγμής, του
περιοριστικού μέτρου της δεκατετραήμερης απομόνωσης.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ
Πρεσβεία
Τηλέφωνα: +372 6403560 (εκτάκτου ανάγκης)
Email: gremb.tal@mfa.gr
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ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Αεροπορικές μεταφορές
Με απόφαση της Γενικής Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας ΗΑΕ αναστέλλονται οι
επιβατικές πτήσεις από και προς τα αεροδρόμια των ΗΑΕ, αλλά συνεχίζεται η
διενέργεια πτήσεων εμπορευματικών μεταφορών από/προς όλα τα αεροδρόμια, εκτός
Επαρχίας Hubei της Κίνας και Ιράν, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιβαίνοντες
περιορίζονται αποκλειστικά σε μέλη πληρώματος και προσωπικό απαραίτητο για την
διενέργεια της πτήσης και υποβάλλονται σε ιατρικό έλεγχο κατά την άφιξη, σύμφωνα
με τις οδηγίες της Αρχής Υγείας των ΗΑΕ.
Ο αερομεταφορέας του Αμπού Ντάμπι Etihad Airways, λόγω του περιορισμού των
επιβατικών πτήσεων, μέσω των οποίων διακινείται περίπου το 50% των εναέριων
εμπορευματικών μεταφορών, έχει αυξήσει τα δρομολόγια cargo με Χονγκ Κονγκ, Ανόι,
Σιγκαπούρη, Άμστερνταμ, Μιλάνο, Παρίσι, Γιοχάνεσμπουργκ και Ναϊρόμπι.
Θαλάσσιες μεταφορές
Βάσει σχετικής εγκυκλίου της Ομοσπονδιακής Αρχής Επίγειων και Θαλάσσιων
Μεταφορών (02/2020/27.2.2020), προβλέπεται:
α) αναστολή επιβατηγών ακτοπλοϊκών συνδέσεων με Ιράν μέχρι νεοτέρας και
β) περιορισμός σε πλοία που κατέπλευσαν σε κινεζικά λιμάνια κατά τις προηγούμενες
τριάντα μέρες, ο οποίος επιβάλλει προσκόμιση δήλωσης Καπετάνιου που βεβαιώνει ότι
μέλη του πληρώματος δεν παρουσιάζουν συμπτώματα.
Επίσης, προβλέπεται υποχρέωση αναφοράς στις αρμόδιες Εμιρατινές Αρχές τυχόν
συμπτωμάτων μελών πληρώματος κατά την παραμονή του στον λιμένα και ρητή
απαγόρευση αλλαγής πληρωμάτων σελιμένες Αμπού Ντάμπι, Ντουμπάι και Φουτζέιρα,
βάσει οδηγιών των οικείων λιμενικών αρχών.
Επιπλέον, αρμόδια Αρχή έχει απαγορεύσει από 8/3 τον ελλιμενισμό κρουαζιερόπλοιων
σε όλους τους λιμένες των ΗΑΕ.
Οδικές μεταφορές
Οδικές εμπορευματικές μεταφορές διενεργούνται κανονικά.
Περιορισμοί εισόδου στη χώρα
Από 17/3 έχει ανασταλεί η έκδοση θεωρήσεων εισόδου για αλλοδαπούς προερχόμενους
από χώρες, για τις οποίες απαιτείται προηγούμενη εξασφάλιση θεώρησης εισόδου στα
ΗΑΕ και αδειών εργασίας, συμπεριλαμβανομένων επαγγελματιών οδηγών.
Απαγορεύεται αυστηρά η αποβίβαση/επιβίβαση πληρωμάτων πλοίων.
Προσωπικό οδικών εμπορευματικών μεταφορών εξαιρείται από περιορισμούς εισόδου
στην χώρα.
Περιορισμοί διακίνησης προϊόντων
Η Ομοσπονδιακή Τελωνειακή Αρχή έχει αναστείλει από 1/2 την εξαγωγή αναλώσιμου
ιατρικού υλικού, όπως μάσκες προσώπου (χειρουργικές και Ν95), γάντια,
απολυμαντικά, κλπ.
Επιχειρήσεις αναφέρουν προβλήματα στη μεταφορά προϊόντων, ειδικά ευπαθών, λόγω
ακύρωσης απευθείας επιβατηγών πτήσεων προς Ελλάδα και αύξησης κόστους
αεροπορικών μεταφορών μέσω εναλλακτικών οδών. Ορισμένες εταιρείες αναφέρουν
ως και προσωρινή παύση εισαγωγών από Ελλάδα (αφορά γαλακτοκομικά και ιχθυηρά).
Δεδομένου ότι στα ΗΑΕ υφίσταται κυβερνητικός μηχανισμός ελέγχου των τιμών, δεν
είναι δυνατή η μετακύλιση τυχόν αυξημένου μεταφορικού κόστους στον καταναλωτή
και αύξηση των τιμών, με αποτέλεσμα, σε ορισμένες περιπτώσεις, να καθίστανται
απαγορευτικές οι εισαγωγές. Δεν αναφέρονται προβλήματα αναφορικά με
εμπορεύματα που μεταφέρονται δια θαλάσσης.
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ΜEΤΡΑ ΔΙΕΥΚΌΛΥΝΣΗΣ
Κυβέρνηση Ντουμπάι αποδέχεται, προσωρινά, κατ’εξαίρεση και κατά περίπτωση
(κατόπιν αιτήματος) πιστοποιητικά εισαγόμενων προϊόντων ηλεκτρονικά και μη
θεωρημένα. Επίσης, προσωρινά γίνεται αποδεκτή σήμανση μόνο στα αγγλικά (κατά
κανόνα και αραβικά) και αρκεί η αναγραφή μόνο της ημερομηνίας λήξης (κατά κανόνα
και ημερομηνίας παραγωγής), δηλαδή αρκούν οι κανόνες σήμανσης προϊόντων ως
ισχύουν στην ΕΕ. Τονίζεται ότι πρόκειται για ανεπίσημα, προσωρινά μέτρα
διευκόλυνσης και αφορούν μόνον το Εμιράτο του Ντουμπάι.
Αλυσίδα σούπερ μάρκετ AbuDhabi Coop ενημερώνει προμηθευτές της ότι Κυβέρνηση
προτίθεται επιδοτήσει την αύξηση μεταφορικού κόστους για προϊόντα που εισάγονται
δια αέρος από 30 επιλεγμένες χώρες, μεταξύ αυτών Τυνησία, Μάλτα, Γεωργία,
Καζακστάν, Λίβανος, Μαυροβούνιο, Μολδαβία, αφρικανικές και ασιατικές χώρες.
Επανεκκίνηση επιβατηγών πτήσεων Emirates από 6/4 προς επιλεγμένους
ευρωπαϊκούς προορισμούς και συγκεκριμένα 4 πτήσεις/εβδομάδα προς Λονδίνο και 3
πτήσεις/εβδομάδα προς Φρανκφούρτη, Βρυξέλλες, Ζυρίχη, Παρίσι. Εν λόγω πτήσεις
αναμένεται να αμβλύνουν μερικώς το πρόβλημα στην διαθεσιμότητα αεροπορικών
δρομολογίων εμπορευματικών μεταφορών από την Ευρώπη προς τα ΗΑΕ.
Διευκόλυνση τελωνειακών διαδικασιών: Επιστροφή ποσοστού 20% επί εισαγωγικών
δασμών προϊόντων που διοχετεύονται στην τοπική αγορά, μείωση διοικητικών τελών
τελωνειακών διαδικασιών κατά 90% και κατάργηση τραπεζικών εργαλείων για την
υποβολή προσφυγών επί τελωνειακών θεμάτων.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ/ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ
Πρεσβεία
Τηλέφωνα: +971 24492550 - +971 503901820 (εκτάκτου ανάγκης)
Ιστοσελίδα: http://www.mfa.gr/abu
Email: gremb.abd@mfa.gr
Γραφείο ΟΕΥ (Ντουμπάι)
Τηλέφωνα: +971 (0) 42272106
Email: ecocom-dubai@mfa.gr
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ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Οι συστάσεις της Κυβέρνησης κατά των μη αναγκαίων μετακινήσεων λόγω της
πανδημίας του COVID-19, δεν εφαρμόζονται στις διεθνείς και εγχώριες εμπορευματικές
μεταφορές.
Οι
διεθνείς
και
εγχώριες
εμπορευματικές
μεταφορές,
συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών, θαλάσσιων, οδικών και σιδηροδρομικών
μεταφορών, καθώς και των μεταφορών roll-on / roll-off διαβαθμίζονται από τη
βρετανική Κυβέρνηση ως βασική δραστηριότητα, στο πλαίσιο των ταξιδιωτικών
συστάσεών της.
Οδικές, σιδηροδρομικές και θαλάσσιες μεταφορές
Όσον αφορά στα ταξίδια οχημάτων που μεταφέρουν αγαθά μεταξύ του Ηνωμένου
Βασιλείου και της ηπειρωτικής Ευρώπης και της Ιρλανδίας, η Κυβέρνηση επανέλαβε
προς εταιρείες εκμετάλευσης των πορθμείων συστάσεις για αποφυγή “κοινωνικής
προσέγγισης” (social distancing), κατά τη διάρκεια μακρύτερων θαλάσσιων διαβάσεων.
Η Κυβέρνηση, επίσης, προέβη σε ανάλογες συστάσεις στην εταιρία Eurotunnel - Le
Shuttle και τον διαχειριστή των τρένων Eurostar, σχετικά με τη σημασία των ευθυνών
για την υγεία και την ασφάλεια και την παροχή μέτρων κοινωνικής απόστασης, τόσο
στο Η.Β. όσο και στη Γαλλία, αλλά και κατά τη διέλευση από τη σήραγγα της Μάγχης.
Ως προς τους εγχώριους μεταφορείς εμπορευμάτων που πραγματοποιούν μεταφορές
στο τέλος της διαδρομής του διεθνούς ταξιδιού του εμπορεύματος, αυτοί
διαβαθμίζονται επίσης στις υπηρεσίες βασικών δραστηριοτήτων.
Η βρετανική Κυβέρνηση δίνει έμφαση στις ευθύνες για την υγεία και την ασφάλεια
όλων των οργανισμών και υπηρεσιών που συνδέονται με οργανισμούς
εμπορευματικών μεταφορών που λειτουργούν σταθμούς μεταφορών, αποθήκες και
κέντρα διανομής για να παρέχουν στους οδηγούς και τα πληρώματα πρόσβαση σε
τουαλέτες, σε εγκαταστάσεις πλύσης και σε επαρκή χώρο αναμονής.
Η κυβέρνηση συνιστά επίσης στους φορείς εκμετάλλευσης σιδηροδρομικών
εμπορευματικών μεταφορών (τόσο στις υπηρεσίες που εκτελούν δρομολόγια μέσω της
σήραγγας της Μάγχης όσο και στις εσωτερικές συνδυασμένες μεταφορές από τις πύλες
εισόδου) να πραγματοποιούν τον έλεγχο συγκεκριμένων πληροφοριών σχετικά με το
διευρωπαϊκό εμπόριο και να διασφαλίζουν την τήρηση των κανόνων στον τομέα της
υγείας και της ασφάλειας.
Αεροπορικές μεταφορές
Σημειώνεται ότι με Απόφαση των Υπουργών Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών και
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της Ελλάδας ισχύει προσωρινός περιορισμός εν
όλω της προσγείωσης αεροσκαφών που προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο για
προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διασπορά
της πανδημίας κορωνοϊού (Απ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20042/22.3.2020).
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ/ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ
Πρεσβεία
Τηλέφωνα: +4420 73138900 - +44 7795961519 (εκτάκτου ανάγκης)
Ιστοσελίδα: http://www.mfa.gr/uk
Email: gremb.lon@mfa.gr
Γραφείο ΟΕΥ
Τηλέφωνα: +44 207 7278860
Email: ecocom-london@mfa.gr
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ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Μέχρι στιγμής, τα ζητήματα εμπορευματικών μεταφορών φορτίων εξαιρούνται από τα
κανονιστικά μέτρα περιορισμού των γενικών μεταφορών (ταξιδιών/μετακινήσεων).
Απαγορεύεται η εξαγωγή ιατρικού υλικού από τις ΗΠΑ, προκειμένου αυτό να διατεθεί
στην αμερικανική αγορά προς κάλυψη των εγχώριων αναγκών αντιμετώπισης του
κορωνοϊού. Έχει δοθεί εντολή σε Α/Υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας (DoHS) και
Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών (FEMA), να εξασφαλίσουν, σε
συνεργασία με τον Υπουργό Υγείας (DoHHS), ότι υλικό PPE/personal protection
equipment, ιατρικοί αναπνευστήρες, μάσκες, φίλτρα και γάντια, θα διατίθενται πλέον
αποκλειστικά στην εγχώρια αγορά, προς αποτροπή εξαγωγών των εν λόγω υλικών από
ενδιάμεσους διανομείς και χονδρεμπόρους.
Αναλυτικότερα:
-Η Υπηρεσία ελέγχου του εμπορίου αμυντικού υλικού του Υπουργείου Εξωτερικών
(DDTC) ανακοίνωσε ότι εκτελούνται κανονικά οι βασικές λειτουργίες της, ενώ έχουν
εφαρμοσθεί κατάλληλες ρυθμίσεις σύμφωνα με διυπουργικό συντονισμό OPM / Office
of Personnel Management. Επιπλέον, τέθηκε σε εφαρμογή νέο σύστημα
ηλεκτρονικήςυποβολής συμπληρωματικών πληροφοριών.
https://www.pmddtc.state.gov/ddtc_public?id=ddtc_public_portal_news_and_events
https://www.opm.gov/policy-data-oversight/covid-19/
-Από 7/4 έως 10/8 ισχύει προσωρινός κανονισμός του Υπουργείου Εσωτερικής
Ασφάλειας (DHS), σύμφωνα με τον οποίο απαγορεύεται η εξαγωγή ιατρικού
εξοπλισμού ατομικής προστασίας (PPE) που χρησιμοποιείται στην αντιμετώπιση του
κορωνοϊού, εκτός αν έχει εγκριθεί από τη ομοσπονδιακή Υπηρεσία διαχείρισης
εκτάκτων αναγκών FEMA. Αναλυτικές πληροφορίες για τα προϊόντα και τις εξαιρέσεις:
https://www.federalregister.gov/documents/2020/04/10/2020-07659/prioritizationandallocation-of-certain-scarce-or-threatened-health-and-medical-resources-for
-Το Υπουργείο Γεωργίας (USDA) ανακοίνωσε ότι η Υπηρεσία του APHIS εξακολουθεί να
παρέχει υπηρεσίες αδειοδότησης και ελέγχου εισαγόμενων φρούτων και λαχανικών,
ενώ, σε συνεργασία με την τελωνειακή Αρχή CBP, διαχειρίζεται, σε ψηφιακή
πλατφόρμα ACE/CBP, την ηλεκτρονική υποβολή φυτοϋγειονομικών πιστοποιητικών
για εκτελωνισμό φυτικών προϊόντων.
https://content.govdelivery.com/bulletins/gd/USDHSCBP-2838e27
-Η Ομοσπονδιακή Ναυτιλιακή Επιτροπή (Federal Maritime Commission) ανακοίνωσε
την έναρξη συνομιλιών με τους εμπλεκόμενους στις θαλάσσιες εμπορευματικές
μεταφορές για εφαρμογή καινοτόμων λύσεων αποσυμφόρησης των α/λιμένων, ενώ
παράλληλα αποφασίσθηκε η σύσταση ειδικών επιτροπών FMC Supply Chain Innovation
Teams, με συμμετοχή εκπροσώπων όλων των κλάδων θαλασσίων μεταφορών.
https://www.fmc.gov/dye-leading-fmc-initiative-address-urgent-covid-19-supplychain-impacts/
https://www2.fmc.gov/readingroom/docs/FFno29/FF29_Order.pdf/
-Το Γραφείο Εμπορικού Αντιπροσώπου ΗΠΑ (USTR) έθεσε σε δημόσια διαβούλευση,
έως 25/6, προτεινόμενη ρύθμιση άρσης δασμού 25% (Section 301) σε κινεζικό ιατρικό
εξοπλισμό. Αντίστοιχα, στις 10, 17 και 31 Μαρτίου ενέκρινε εξαιρέσεις επιπλέον
κινεζικών προϊόντων (medical and other goods), του Καταλόγου List 4A, από τον
πρόσθετο δασμό 7,5% (Section 301).
https://ustr.gov/issue-areas/enforcement/section-301-investigations/section-301china/300-billion-trade-action
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-H Υπηρεσία Διεθνούς Εμπορίου (ΙΤΑ) του Υπουργείου Εμπορίου τροποποίησε
ορισμένες προϋποθέσεις υποβολής πληροφοριών σχετικά με έρευνες δασμών
antidumping/countervailing, για διευκόλυνση της ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων
και ενίσχυση του συστήματος δημόσιας υγείας προς αντιμετώπιση του κορωνοϊού.
https://www.federalregister.gov/documents/2020/03/26/2020-06306/temporaryrule-modifying-adcvd-servicerequirements-due-to-covid-19
-Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου (US ITC) ανακοίνωσε ρυθμίσεις βάσει του
διυπουργικού συντονισμού OPM / Office of Personnel Management, όπως δίμηνη
αναβολή των ακροάσεων σε πλαίσιο ερευνών Section 337 διανοητικής ιδιοκτησίας,
Section 332 και 131 antidumping/countervailing, καθώς και των συσκέψεων εντός
Υπηρεσίας για υποθέσεις AD/CD, μέχρι νεοτέρας.
https://www.usitc.gov/press_room/featured_news/usitc_response_covid_19.htm - title7
-Η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων (CBP) καταχωρεί σε συγκεκριμένη
ιστοσελίδα όλες τις ανακοινώσεις που αφορούν ρυθμίσεις σχετικές με τον κορωνοϊό.
https://www.cbp.gov/newsroom/coronavirus
-Ενδεικτικά, επισημαίνονται οι εξής ανακοινώσεις:
α) Συστήνεται η χρήση των αυτοματοποιημένων συστημάτων, όπως η
πλατφόρματελωνειακών υπηρεσιών ACE (https://ace.cbp.dhs.gov/), για μικρότερη
δυνατή έκθεση στον ιό και απρόσκοπτη ροή εμπορικών δραστηριοτήτων.
β) Συστάθηκε ομάδα COVID-19 Cargo Resolution Team για διευκόλυνση του
εκτελωνισμού εισαγόμενου ιατρικού υλικού και εξοπλισμού ατομικής προστασίας PPE.
(https://content.govdelivery.com/accounts/USDHSCBP/bulletins/284667c
επικοινωνία: COVID19_RELIEF_IMPORTS@cbp.dhs.gov).
γ) Εξαιρούνται (κατά το διάστημα 21/3-20/4) της απαγόρευσης “μη απαραίτητων”
μετακινήσεων από Καναδά και Μεξικό όσοι εμπλέκονται σε δραστηριότητες
διασυνοριακού εμπορίου, όπως οδηγοί φορτηγών. Ως προς την CBP, στην ίδια απόφαση
αναφέρεται ρητά ότι των εν λόγω περιορισμών εξαιρούνται εμπορευματικά φορτία
τροφίμων, καυσίμων, φαρμάκων και άλλων απαραίτητων προϊόντων.
https://www.dhs.gov/news/2020/03/23/fact-sheet-dhs-measures-border-limitfurtherspread-coronavirus
-Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) προχώρησε, επίσης, σε σειρά
ανακοινώσεων και ρυθμίσεων. Ενδεικτικά:
α) Οι εισαγωγείς ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα Import
Trade Auxiliary Communication System για υποβολή και επικοινωνίες αιτημάτων.
https://www.fda.gov/industry/import-systems/itacs
https://content.govdelivery.com/bulletins/gd/USDHSCBP-284bb2f
β) Ετέθη σε εφαρμογή διαδικασία εκτάκτων αδειοδοτήσεων/εγκρίσεων για
διευκόλυνση εισαγωγής ιατρικού υλικού, όπως αναπνευστήρες, μάσκες, διαγνωστικά
τεστ.
https://www.fda.gov/medical-devices/emergency-situations-medicaldevices/emergency-useauthorizations - covid19ivd
γ) Αποφασίσθηκε προσωρινή άρση της προϋπόθεσης επιτόπιου ελέγχου των
παραγωγικών μονάδων των ξένων προμηθευτών α/εισαγωγέων, ενώ, στο πλαίσιο του
προγράμματος επιβεβαίωσης προμηθευτών foreign supplier verification program, θα
υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά βεβαιώσεις.
https://www.federalregister.gov/documents/2020/03/26/2020-05897/temporarypolicy-regarding-preventivecontrols-and-foreign-supplier-verification-programs-food
δ) Δημοσιεύθηκαν οδηγίες διαχωρισμού διαδικασιών εισαγωγής ρυθμιζόμενου από την
FDA ιατρικού υλικού και ιατρικού εξοπλισμού ατομικής προστασίας PPE υπό ρυθμίσεις
CBP. https://content.govdelivery.com/bulletins/gd/USDHSCBP-282c648
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Σύμφωνα με υφιστάμενη ενημέρωση, παραγγελίες αγροδιατροφικών προϊόντων
(τροφίμων/ ποτών) από την Ελλάδα έχουν εκτελεστεί, μέχρι στιγμής, όπως είχαν
προγραμματιστεί, δεδομένου ότι η μεταφορά των προϊόντων αυτών πραγματοποιείται
κυρίως μέσω θαλάσσης. Ωστόσο, λόγω κάμψης της συνολικής ζήτησης, δημιουργούνται
αδιάθετα αποθέματα.
Αεροπορικές μεταφορές
Τα πληρώματα και οι εμπορευματικές πτήσεις εξαιρούνται των γενικών περιορισμών
μεταφορών, ενώ, ως προς τις ακυρώσεις πτήσεων και τον γενικότερο
αναπρογραμματισμό των αερομεταφορών (συμπεριλαμβανομένου των cargo),
θεωρείται ότι ο ιδιωτικός τομέας (carriers) θα αντιμετωπισθεί αναλόγως, ενδεχομένως
προσθέτοντας ειδικές ναυλωμένες πτήσεις (όπως και στην περίπτωση της Κίνας, έναντι
της οποίας ανάλογος αναπρογραμματισμός ισχύει από τον Ιανουάριο 2020).
https://www.faa.gov/news/updates/?newsId=94991
Θαλάσσιες μεταφορές
Ισχύουν οι ανακοινωθείσες οδηγίες της αρμόδιας, για αντιμετώπιση του κορωνοϊού,
αμερικανικής Αρχής CDC, (βλ. https://www.cdc.gov/quarantine/cargo/index.html)
καθώς και, οι γενικές συστάσεις για τη ναυσιπλοϊα με εφαρμογή και στις
εμπορευματικές μεταφορές.
https://www.cdc.gov/quarantine/maritime/recommendations-for-ships.html
Οδικές μεταφορές
Η αρμόδια Αρχή FMCSA υιοθέτησε στις 18 Μαρτίου (τελευταία επικαιροποίηση) τον
Κανονισμό “National Emergency Declaration for Commercial Vehicles”, έκτακτων
ειδικών προβλέψεων “emergency relief” οδικών μεταφορών, βάσει οποίου ισχύουν
διαδικαστικές ρυθμίσεις διευκόλυνσης εταιρειών / οδηγών για απρόσκοπτη διακίνηση
μεταφορών φορτίων εφοδίων όπως φαρμακευτικού/ιατρικού υλικού, πρώτων υλών,
τροφίμων, καυσίμων κ.ά..
https://www.fmcsa.dot.gov/newsroom/us-department-transportation-expandsnational-emergency-declaration-commercial-vehicles
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ/ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ
Πρεσβεία
Τηλέφωνα: +1 202 939 1300– +1 202 578 3361 (εκτάκτου ανάγκης)
Ιστοσελίδα: https://www.mfa.gr/usa/en/ - Email: gremb.was@mfa.gr
Γραφείο ΟΕΥ
Τηλέφωνα: +1 202 939 1365, +1 202 939 1352 - Email: ecocom-washington@mfa.gr
ΑΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
Οδικές μεταφορές
Στις 19 Μαρτίου ο Κυβερνήτης της Καλιφόρνια εξέδωσε οδηγία "Stay at home", από την
οποία εξαιρούνται συγκεκριμένοι κλάδοι της οικονομίας, όπως σε ομοσπονδιακό
επίπεδο. Οι εμπορευματικές μεταφορές εμπίπτουν στην εξαίρεση αυτή.
https://www.gov.ca.gov/2020/03/19/governor-gavin-newsom-issues-stay-at-homeorder/ , https://covid19.ca.gov/img/EssentialCriticalInfrastructureWorkers.pdf
Δεν υφίστανται ούτε προβλέπεται να υπάρξουν περιορισμοί, απαγορεύσεις, επιπλέον
έλεγχοι, επιπρόσθετες τελωνειακές διαδικασίες ή άλλο "εμπόδιο" που αφορά το διεθνές
εμπόριο, λόγω μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού στον Άγιο Φραγκίσκο. Όλες οι
υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μεταφορών,
εξαιρούνται από οδηγίες περιορισμού κίνησης ατόμων "Shelter in place", καθώς
θεωρούνται απαραίτητες για υγεία / ασφάλεια πολιτών.
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https://oewd.org/international, https://sf.gov/topics/coronavirus-covid-19
Αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές
Τα λιμάνια και τα αεροδρόμια της πόλης του Λος Άντζελες και του Οakland λειτουργούν
κανονικά, καθώς εξαιρούνται από οδηγία "Safer at Home". Έχουν επιβληθεί περιορισμοί
σε εξαγωγές ιατροφαρμακευτικού υλικού προς χώρες εξωτερικού. Το ίδιο ισχύει και για
το λιμάνι της πόλης San Jose όπου το αεροδρόμιο λειτουργεί κανονικά. Δεν έχουν
επιβληθεί περιορισμοί σε μεταφορές εμπορικών φορτίων.
https://www.flysanjose.com/coronavirus
https://www.sanjoseca.gov/news-stories/news/emergency-notifications
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ/ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ
Γενικό Προξενείο
Τηλέφωνα: +1415 7752102– +14158235693 (εκτάκτου ανάγκης)
Ιστοσελίδα: https://www.mfa.gr/usa/geniko-proxeneio-agiou-fragkiskou
Email: grgencon.sf@mfa.gr
Γραφείο ΟΕΥ
Τηλέφωνα: +1-415-775-2102
Email: ecocom-sanfrancisco@mfa.gr
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Η κατάσταση είναι ρευστή και επικαιροποιούνται συνεχώς τα μέτρα, αναλόγως των
εξελίξεων. Γνωστοποιήθηκε προσωρινή άρση πολιτειακών διοικητικών περιορισμών,
με σκοπό τη διευκόλυνση μεταφοράς αγαθών και προσώπων που εμπλέκονται στην
αντιμετώπιση ή τον περιορισμό μετάδοσης του κορωνοϊού (π.χ. μέγιστο επιτρεπόμενο
φορτίο), καθώς επίσης και υιοθέτηση αντίστοιχης απόφασης "Emergency Declaration
Under 49" της αρμόδιας υπηρεσίας εποπτείας ασφάλειας οδικών εμπορευματικών
μεταφορών του αμερικανικού Υπουργείου Μεταφορών (U.S. Department of
Transportation - Federal Motor Carrier Safety Administration - FMCSA). Άλλα μέτρα,
περιορισμοί ή απαγορεύσεις, σε ότι αφορά στις εμπορευματικές μεταφορές δεν έχουν
γνωστοποιηθεί.
Ομοίως, από Αρχή Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων της Νέας Υόρκης (U.S. Customs
and Border Protection - New York Field Office), γνωστοποιήθηκε η μη λήψη επιπλέον
μέτρων, απαγορεύσεων ή περιορισμών σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές, και
δη τις εισαγωγές προϊόντων (βλ. https://www.dhs.gov/news/2020/03/17/fact-sheetdhs-notice-arrival-restrictions-china-iran-and-certain-countries-europe , όπου ρητώς
αναφέρεται ο μη επηρεασμός των θαλάσσιων και αεροπορικών εμπορευματικών
μεταφορών "Cargo Shipments: Air and Maritime cargo are not impacted").
Υπογραμμίζεται ωστόσο παράλληλα, απόφαση διοίκησης όπως τόσο οι τελωνειακές
αρχές (Custom and Border Protection - CBP), όσο και άλλες αρμόδιες ομοσπονδιακές
υπηρεσίες (π.χ. Food and Drug Administration - FDA) θέτουν εφεξής σε προτεραιότητα
και επισπεύδουν διαδικασίες εκτελωνισμού αγαθών που άπτονται της προσπάθειας
αντιμετώπισης του κορωνοϊού ("Customs and Border Protection had prioritized these
shipments for release. Other Partner Government Agencies such as the Food and Drug
Administration have taken action to approve the prompt release or provide expedited
import permission.").
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ/ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ
Γενικό Προξενείο
Τηλέφωνα: 001 212-988-5500 - +1-646-469-3020 (εκτάκτου ανάγκης)
Ιστοσελίδα: https://www.mfa.gr/usa/en/consulate-general-in-new-york
Email: grgencon.ny@mfa.gr
Γραφείο ΟΕΥ
Τηλέφωνα: 001 2127512404
Email: ecocom-newyork@mfa.gr
ΣΙΚΑΓΟ
Τυπικά δεν υφίστανται σε πολιτειακό επίπεδο απαγορεύσεις και δεν παρατηρείται
πρόβλημα δυσλειτουργίας εφοδιαστικής αλυσίδας εμπορευμάτων. Ωστόσο, αναφέρεται
από US Commercial Service (Υπηρεσία Υπουργείου Εμπορίου Πολιτείας Μιζούρι),
Επιμελητήριο Σικάγο και ελληνοαμερικανούς εισαγωγείς ότι φόρτος εργασιών σε
τελωνεία εμφανίζει σημαντικότατη κάμψη, έως και 90%, λόγω μείωσης αεροπορικού
έργου (συμπεριλαμβανομένου cargo).
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ/ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ
Γενικό Προξενείο
Τηλέφωνα: 001 312 335 3915 - 312 335 8669– 312 316 1469 (εκτάκτου ανάγκης)
Ιστοσελίδα: https://www.mfa.gr/usa/en/consulate-general-in-chicago
Email: grgencon.cic@mfa.gr
Γραφείο ΟΕΥ Τηλ.: 001 312 867 0464 - 312 867 1325 – email: ecocom-chicago@mfa.gr
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ΙΑΠΩΝΙΑ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Η Ιαπωνία δεν έχει πάρει ειδικά μέτρα για τις εμπορευματικές μεταφορές.
Υπάρχει, ωστόσο, πολύ σοβαρό πρόβλημα στις αεροπορικές μεταφορές, λόγω της
πληθώρας των ακυρώσεων πτήσεων σε ολόκληρο τον κόσμο. Ειδικότερα, οι μεταφορές
ορισμένων ελληνικών προϊόντων γίνονται μόνο αεροπορικώς, κυρίως τα προϊόντα
ψυγείου, όπως τα τυριά και το γιαούρτι. Να σημειωθεί ότι για τα προϊόντα ψυγείου δεν
γίνεται διαμοιρασμός φορτίου σε περισσότερους του ενός αποστολείς για το ίδιο
κοντέινερ. Αντιθέτως, τα προϊόντα που δεν χρειάζονται ψυγείο μπορούν να
μεταφερθούν με κοντέινερ, ακόμη και σε μικρές ποσότητες. Για τα τυριά βέβαια θα
μπορούσε η αποστολή να γίνει και με κοντέινερ-ψυγείο, αλλά τα φορτία από Ελλάδα,
συνήθως είναι πολύ μικρά σε ποσότητα και δεν επαρκούν για ολόκληρο κοντέινερ.
Έχει απαγορευθεί η είσοδος στους προερχόμενους από 73 χώρες και περιοχές, μεταξύ
των οποίων και η Ελλάδα, με εξαίρεση τους Ιάπωνες πολίτες. Η είσοδος στη χώρα
επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με την υποχρέωση εξέτασης για
ανίχνευση του κορονοϊού (PCR), την παραμονή σε καραντίνα για 14 ημέρες και την
απαγόρευση χρησιμοποίησης των μέσων μαζικής μεταφοράς για την περίοδο αυτή.
Τα ανωτέρω μέτρα επιβάλλονται στους αλλοδαπούς που διέμειναν στις παρακάτω
χώρες / περιοχές (14 ημέρες πριν από την άφιξή τους):
-Ασία: Ινδονησία, Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη, Δημοκρατία της Κορέας, Ταϊβάν, Κίνα
(συμπεριλαμβανομένου του Χονγκ Κονγκ και του Μακάο), Φιλιππίνες, Μπρουνέι,
Βιετνάμ, Μαλαισία
-Ωκεανία: Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία
-Βόρεια Αμερική: Καναδάς, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
-Λατινική Αμερική και Καραϊβική: Ισημερινός, Χιλή, Δομινίκα, Παναμάς, Βραζιλία,
Βολιβία
-Ευρώπη: Ισλανδία, Ιρλανδία, Αλβανία, Αρμενία, Ανδόρα, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο,
Εσθονία, Αυστρία, Κάτω Χώρες, Βόρεια Μακεδονία, Κύπρος, Ελλάδα, Κροατία,
Κοσσυφοπέδιο, Σαν Μαρίνο, Ελβετία, Σουηδία, , Δημοκρατία της Τσεχίας, Δανία,
Γερμανία, Νορβηγία, Βατικανό, Ουγγαρία, Φινλανδία, Βουλγαρία, Βέλγιο, Βοσνία και
Ερζεγοβίνη, Πολωνία, Πορτογαλία, Μάλτα, Μονακό, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Λετονία,
Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Ρουμανία, Λουξεμβούργο
-Μέση Ανατολή: Ισραήλ, Ιράν, Τουρκία, Μπαχρέιν
-Αφρική: Αίγυπτος, Ακτή του Ελεφαντοστού, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό,
Μαυρίκιος, Μαρόκο
Επίσης επιβάλλονται στους κατόχους διαβατηρίου που εκδίδεται στο Hubei ή στο
Zhejiang της Κίνας και στους αλλοδαπούς του κρουαζιερόπλοιου Westerdam που
αναχώρησε από το Χονγκ Κονγκ.
Χρήσιμοι σύνδεσμοι:
Ιαπωνικό Υπουργείο Εξωτερικών
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C046.html
Ιαπωνικό Υπουργείου Υγείας, Εργασίας και Πρόνοιας
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/newpage_00032.html
Ιαπωνικό Υπουργείου Δικαιοσύνης
http://www.moj.go.jp/EN/nyuukokukanri/kouhou/m_nyuukokukanri01_00003.html
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ΜΈΤΡΑ ΔΙΕΥΚΌΛΥΝΣΗΣ
Δίδεται προτεραιότητα στον εκτελωνισμό εισαγόμενων προϊόντων που είναι
επείγουσας ανάγκης για την αντιμετώπιση της νέας νόσου. Απλοποιείται επίσης και η
διαδικασία εξαγωγής αναλώσιμων για τη νέα νόσο.
Επειδή όλοι οι εμπλεκόμενοι στις διαδικασίες εκτελωνισμού, όπως εισαγωγείς,
εξαγωγείς, εκτελωνιστικά γραφεία, κλπ., ενθαρρύνονται για εφαρμογή τηλεργασίας,
έχουν ληφθεί τα παρακάτω μέτρα για διευκόλυνση των τελωνειακών διαδικασιών
εισαγωγής και εξαγωγής:
-Διευκόλυνση για κατάθεση εγγράφων σε διαφορετικό από το αρμόδιο τελωνείο.
-Έγγραφα που πρέπει φέρουν τη σφραγίδα του εισαγωγέα, εξαγωγέα ή του
εκτελωνιστή, σε περιπτώσεις που αυτό δεν είναι εφικτό, μπορούν να υποβάλλονται
χωρίς σφραγίδα.
-Εάν λόγω του κορονοϊού δεν μπορούν προσκομιστούν δικαιολογητικά που πρέπει να
υποβάλλονται εγγράφως, επιτρέπεται η υποβολή της ως αρχεία.
-Αν είναι δύσκολο να υποβληθεί ή να παρουσιαστεί το πρωτότυπο έγγραφο εντός 3
ημερών από την ημερομηνία της εισαγωγής / εξαγωγής λόγω των επιπτώσεων της νέας
νόσου, η προθεσμία παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία που καθορίζουν τα Τελωνεία,
λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων.
-Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ανάλογες περιπτώσεις, ειδικά για τα γεωργικά προϊόντα,
δέχεται πλέον ψηφιακά πιστοποιητικά αντί για τα πρωτότυπα, ενώ ζήτησε από την
Ιαπωνία να εφαρμόσει η ίδια πρακτική και αναμένεται απάντησή της.
-Η διαδικασία εκτελωνισμού μπορεί να κινηθεί και μέσω τηλεργασίας.
-Γενικώς έχουν δοθεί οδηγίες στα τελωνεία για ευέλικτη λειτουργία σε σχέση με
προθεσμίες υποβολής πιστοποιητικών καταγωγής, κλπ.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα των Ιαπωνικών Τελωνείων:
https://www.customs.go.jp/news/news/20200304_index.htm
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ/ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ
Πρεσβεία
Τηλέφωνα: +81 3 34030871/ 2 – +81 70 15689375 (εκτάκτου ανάγκης)
Ιστοσελίδα: http://www.mfa.gr/tokyo
Email: gremb.tok@mfa.gr
Γραφείο ΟΕΥ
Τηλέφωνα: +81 3 34045853, 34041195
Email: ecocom-tokyo@mfa.gr
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ΙΝΔΙΑ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Ισχύει Διαταγή της Κεντρικής Κυβέρνησης με ημερομηνία 23/3/2020, σύμφωνα με την
οποία εμπορευματικές μεταφορές μέσω λιμένων και κάθε υπηρεσία που συνδέεται με
τη φόρτωση, μεταφόρτωση, αποθήκευση και διανομή εμπορευμάτων λογίζεται ως
’’βασική και απαραίτητη υπηρεσία’’ (essential service) και κατά συνέπεια δεν υπόκειται
σε κανενός είδους περιορισμό. Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, τα τελωνεία θα
παραμείνουν ανοιχτά επί 24ωρου βάσεως, επτά ημέρες την εβδομάδα έως τις 30
Ιουνίου 2020 για διευκόλυνση της τροφοδοσίας των καταναλωτών και των
επιχειρήσεων.
Παρατηρούνται, ωστόσο, καθυστερήσεις στις τελωνειακές διαδικασίες. Η διαδικασία
έκδοσης αδειών εισόδου εμπορευματοκιβωτίων (containers), συμπεριλαμβανομένων
και ορισμένων με φρέσκα φρούτα παρουσιάζει καθυστερήσεις. Παρατηρείται
σημαντική μείωση προσωπικού των τελωνειακών Αρχών που δημιουργούν ελέγχους
στα εμπορευματοκιβώτια.
Διενεργείται προληπτικός έλεγχος όλων των μελών των πληρωμάτων αεροπλάνων,
φορτηγών και πλοίων που προέρχονται από τις 12 χώρες που πλήττονται περισσότερο
από τον Covid-19 και σκοπεύουν να εισέλθουν στην Ινδία.
Η ινδική Κυβέρνηση αποφάσισε τη μερική άρση των περιορισμών των εξαγωγών
φαρμάκων και ενεργών φαρμακευτικών συστατικών (εγκύκλιος από 6/4/2020) και
εξετάζει την άρση του περιορισμού εξαγωγών υδροξυχλωροκίνης και παρακεταμόλης,
εφόσον εξασφαλιστεί η δυνατότητα κάλυψης της εγχώριας ζήτησης.
Είχε επιβληθεί περιορισμός των εξαγωγών βασικών φαρμακευτικών συστατικών,
φαρμάκων και βιταμινών που παρασκευάζονται από τις ινδικές φαρμακοβιομηχανίες,
καθώς και διαγνωστικών ή εργαστηριακών αντιδραστηρίων για τεστ COVID -19.
Περορισμοί έχουν επιβληθεί στην εξαγωγή 13 ενεργών φαρμακευτικών συστατικών
(Active Pharmaceutical Ingredients – API). Υπάρχουν δύο εξαιρέσεις από τους
περιορισμούς: α) Για τις εξαγωγές για τις οποίες έχει εκδοθεί άδεια πριν την
ημερομηνία Κοινοποίησης του Περιορισμού 50 / 2015-20 της 3ης Μαρτίου 2020 και
β) Για τις εξαγωγές προϊόντων που παράγονται σε μια από τις Ειδικές Οικονομικές
Ζώνες (SEZ) της Ινδίας. H Κυβέρνηση διευκρίνισε ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή διαδικασία
ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης για τη χορήγηση αδειών για εξαγωγές φαρμάκων που
βρίσκονται στον σχετικό κατάλογο.
Στις 25 Μαρτίου 2020, η Γενική Δ/νση Εξωτερικού Εμπορίου απαγόρευσε την εξαγωγή
υδροξυχλωροκίνης και των παραγώγων της. Εκτός από τις ως άνω εξαιρέσεις, η
Κυβέρνηση επέτρεψε επίσης τη δυνατότητα εξαγωγών για ανθρωπιστικούς λόγους.
Θαλάσσιες μεταφορές
Ο Οργανισμός Υγείας Λιμένων (Port Health Organisation - PHO) ενημέρωσε ότι όσα
πλοία μεταφοράς φορτίου προέρχονται από την Κίνα, την Ταϊλάνδη, το Χονγκ Κονγκ, τη
Σιγκαπούρη, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, το Βιετνάμ, την Ινδονησία, τη Μαλαισία, το
Ιράν, το Νεπάλ και την Ιταλία θα πρέπει υποχρεωτικά να ελέγχονται για Covid-19, τόσο
από άποψη φορτίου όσο και πληρώματος πριν τους δοθεί άδεια ελλιμενισμού.
Αεροπορικές μεταφορές
H ινδική Κυβέρνηση απαγόρευσε όλες τις πτήσεις εξωτερικού από 22.3.2020. Το μέτρο
επηρεάζει σημαντικά και τις εμπορευματικές μεταφορές, καθώς κατά πάγια τακτική
των διεθνών αερομεταφορέων, συχνά, με τις επιβατικές πτήσεις μετακινούνται και
ευπαθή εμπορεύματα (κυρίως τρόφιμα).
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ΜΕΤΡΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ
Η Γενική Διεύθυνση Εξωτερικού Εμπορίου ενέκρινε τη χαλάρωση των απαιτήσεων
υποβολής σειράς δικαιολογητικών για τις άδειες εισαγωγών/ εξαγωγών, υπό την
προϋπόθεση της συμμόρφωσης με συγκεκριμένους όρους που προβλέπονται σε
σχετική Εγκύκλιο. Η εν λόγω χαλάρωση των απαιτήσεων υποβολής σειράς
δικαιολογητικών θα παραταθεί μέχρι 30.04.2020. Ωστόσο τα μέτρα ενδέχεται να
επανεξεταστούν στο τέλος της περιόδου Περιορισμού των Μετακινήσεων, δηλαδή στις
14.04.2020.
Κατά την περίοδο έως τις 30.04.2020, οι Τελωνειακές Αρχές μπορούν να δεχθούν την
αίτηση υποβολής ανάληψης υποχρέωσης από τον εισαγωγέα / εξαγωγέα αντί των
ομολόγων που προβλέπεται από τις προαναφερθείσες διατάξεις. Αυτή η ρύθμιση ισχύει,
υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τις ακόλουθες κατηγορίες εισαγωγέων /
εξαγωγέων: α) Επιχειρήσεις του Δημόσιου Τομέα, β) Παραγωγοί που είναι ταυτόχρονα
και άμεσοι χρήστες των εισαγόμενων υλών, γ) Εξουσιοδοτημένοι Οικονομικοί Φορείς,
δ) Κάτοχοι συγκεκριμένων αδειών εισαγωγών /εξαγωγών και ε) Όλοι οι εισαγωγείς
που έχουν αποθηκευτικούς χώρους και υπάγονται στο άρθρο 59 του Τελωνειακού
Νόμου του 1962.
Για τις αεροπορικές μεταφορές δίνεται η δυνατότητα παροχής αδειών σε
αερομεταφορείς για χρήση της επιβατικών αεροσκαφών (χωρίς αλλαγές διαμόρφωσης
των αεροπλάνων) για εκτέλεση προγραμματισμένων ή μη μεταφορών φορτίου, υπό
τους ακόλουθους όρους:
- Ο αερομεταφορέας λαμβάνει άδεια από τη Διεύθυνση Αεροπορικών Μεταφορών αφού
λάβει έγκριση από τη Διεύθυνση Πτήσεων.
- Ο τύπος του φορτίου που θα μεταφερθεί θα πρέπει είναι συμβατός με τις ισχύουσες
κυβερνητικές οδηγίες
- Οι μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών
λιθίου, δοχείων οξυγόνου κλπ. δεν επιτρέπονται.
- Εάν δεν υπάρχουν οδηγίες του κατασκευαστή για τη μεταφορά φορτίων στο χώρο
επιβατών και ο χειριστής προτίθεται να μεταφέρει φορτία στο χώρο επιβατών, πρέπει
να τηρείται μια σειρά προϋποθέσεων.
- Οποιοδήποτε φορτίο μεταφέρεται πάνω στα καθίσματα ή κάτω από αυτά επιτρέπεται
μόνο μετά από ειδική άδεια που εκδίδεται λαμβάνοντας υπόψη την Πτητική Ικανότητα
του αεροσκάφους.
- Οι πτήσεις χωρίς επιβάτες και με φορτίο στο χώρο επιβατών απαιτούν ικανό αριθμό
μελών / προσωπικού πληρώματος με σκοπό τον έλεγχο και πρόσβαση στο χώρο της
καμπίνας των επιβατών καθ’ όλη την διάρκεια της πτήσης. Ενδεχόμενη εκδήλωση
πυρκαγιάς οποιασδήποτε φύσης πρέπει να ανακαλυφθεί και να κατασβησθεί αμέσως,
χρησιμοποιώντας τον υπάρχοντα εξοπλισμό και στην συνέχεια να αναφερθεί στο
πλήρωμα πτήσης όπως απαιτείται.
- Τα αεροσκάφη πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις βάρους και ζυγοστάθμισης
σύμφωνα με τους περιορισμούς και τις συστάσεις που παρέχονται στα εγχειρίδια
πτήσης τους.
- Τα φορτία και ο αριθμός των τεμαχίων πρέπει να ελέγχονται με βάση το μέγεθος και
το βάρος του φορτίου πριν από κάθε πτήση.
Για την διευκόλυνση της τροφοδοσίας των καταναλωτών και των επιχειρήσεων τα
τελωνεία θα παραμείνουν ανοιχτά επί 24ωρου βάσεως, επτά ημέρες την εβδομάδα έως
τις 30 Ιουνίου 2020.
Έχει θεσπιστεί παράταση της προθεσμίας για την έκδοση ειδοποιήσεων,
γνωστοποιήσεων, κοινοποιήσεων, εντολών έγκρισης, εντολών κύρωσης, κατάθεσης
προσφυγών, δηλώσεων, αιτήσεων, εκθέσεων και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου για
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τυχόν συμμόρφωση σύμφωνα με τον τελωνειακό καθεστώς και άλλους συναφείς
νόμους μεταξύ 20 Μαρτίου 2020 έως τις 29 Ιουνίου 2020, έως τις 30 Ιουνίου 2020.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ/ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ
Πρεσβεία
Τηλέφωνα: +91 11 26880700-4 – +91 9654616196 (εκτάκτου ανάγκης)
Email: gremb.del@mfa.gr
Γραφείο ΟΕΥ
Τηλέφωνα: +91 11 26880700
Email: ecocom- newdelhi@mfa.gr

ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Απαγορεύονται οι εξαγωγές αντισηπτικών, πρώτων υλών για την κατασκευή μασκών,
προστατευτικού εξοπλισμού, μασκών και αιθυλικής αλκοόλης, από 17 Μαρτίου 2020
και μέχρι 30 Ιουνίου 2020, ενώ παρέχεται η δυνατότητα εξαιρέσεων, κατόπιν
συντονισμού Υπουργείων και αρμοδίων Αρχών ή υποβολής σχετικής αίτησης από
Ινδονήσιο εξαγωγέα.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ
Τηλέφωνα: +6221 5207776, 761 – +62 811102170 (εκτάκτου ανάγκης)
Ιστοσελίδα: http://www.mfa.gr/indonesia
Email: gremb.jrt@mfa.gr

ΙΟΡΔΑΝΙΑ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Οδικές και θαλάσσιες μεταφορές
Σύνολο χερσαίων και θαλάσσιων σημείων διέλευσης έχουν κλείσει με την εξαίρεση των
εμπορευματικών μεταφορών. Οι εμπορευματικές μεταφορές επηρεάζονται μόνον εάν
εμπορεύματα διακινούνται με μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται για τη
μεταφορά επιβατών.
Αεροπορικές μεταφορές
Πραγματοποιούνται μόνον εμπορευματικές αεροπορικές μεταφορές.
Ισχύουν περιορισμοί για την εξαγωγή νοσοκομειακού εξοπλισμού (μασκών).
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ
Τηλέφωνα: +962 5922724, 5922725 – +962 795693000 (εκτάκτου ανάγκης)
Ιστοσελίδα: http://www.mfa.gr/amman
Email: gremb.amn@mfa.gr
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ΙΡΛΑΝΔΙΑ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Δεν έχουν ληφθεί μέτρα που να επηρεάζουν τις εμπορευματικές μεταφορές.
Τα σύνορα της χώρας, οι θαλάσσιες και αεροπορικές συνδέσεις έχουν παραμείνει μέχρι
στιγμής ανοιχτές.
Ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ
Τηλέφωνα: +353 1 6767254, 5 – +353 872438724
(εκτάκτου ανάγκης)
Ιστοσελίδα: http://www.mfa.gr/dublin
Email: gremb.dub@mfa.gr

ΙΣΠΑΝΙΑ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Στις 14/3 κηρύχθηκε στην Ισπανία κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.
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.
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.
Ειδικότερα, 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.
Οδικές μεταφορές
-Επιτρέπονται σε όλη την επικράτεια της Ισπανίας.
-Επιτρέπεται η παρουσία δύο ατόμων στο μέσο μεταφοράς, εφόσον αυτό κρίνεται
αναγκαίο.
-Επιτρέπεται η λειτουργία επιχειρήσεων ενοικίασης αυτοκινήτων, για τη χρήση τους
για μεταφορά εμπορευμάτων.
Θαλάσσιες μεταφορές
-Αναβάλλεται η επιθεώρηση των αλλοδαπών πλοίων, εκτός ορισμένων περιπτώσεων,
όπως πλοίων για τα οποία άλλη χώρα έχει ενημερώσει για θέματα ασφαλείας.
-Αναστέλλεται η λήξη των θαλάσσιων τίτλων που λήγουν εντός της περιόδου της
κατάστασης εκτάκτου ανάγκης.
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ΜΕΤΡΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ
-Δεν ισχύει ο περιορισμός των δέκα ωρών συνολικής οδήγησης ανά ημέρα, για τους
επαγγελματίες οδηγούς.
-Όλοι οι σταθμοί υπηρεσιών οφείλουν να παρέχουν τα μπάνια τους στους οδηγούς.
-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.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ/ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ
Πρεσβεία
Τηλέφωνα: +34 91 5644653 - +34 655069193 (εκτάκτου ανάγκης)
Ιστοσελίδα: http://www.mfa.gr/spain - Email: gremb.mad@mfa.gr
Γραφείο ΟΕΥ Τηλέφωνα: +34 91 5644592 - Email: ecocom-madrid@mfa.gr

ΙΣΡΑΗΛ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Οι εισαγωγές αγαθών δεν τελούν υπό κανέναν περιορισμό.
Ειδικότερα, η εισαγωγή αναπνευστήρων και μασκών προστασίας από ιδιωτικούς
φορείς διενεργείται μόνον κατόπιν ειδικής αδείας.
Αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές
Η απόφαση απαγόρευσης εισόδου στο Ισραήλ σε όλους του μη Ισραηλινούς πολίτες και
στους μη έχοντες μόνιμη κατοικία στο Ισραήλ επέφερε συρρίκνωση στις αεροπορικές
πτήσεις και στις αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων.
Τα αεροσκάφη μεταφοράς εμπορευμάτων και τα πλοία δεν υπόκεινται σε περιορισμούς
καραντίνας, αλλά το 54% των αεροπορικών εμπορευματικών μεταφορών διενεργείται
με επιβατικές πτήσεις.
ΜΕΤΡΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ
Αύξηση της ποσόστωσης για εισαγωγή κρεμμυδιών σε 4.000 τόνους για χώρες μέλη του
ΠΟΕ. Αναμένεται άρση ποσοστώσεων για ντομάτες κα αγγούρια.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ/ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ
Πρεσβεία
Τηλέφωνα: +972-3 6953060, 6094981 - +972 546817282 (εκτάκτου ανάγκης)
Ιστοσελίδα: http://missionsabroad.mfa.gr/telaviv
Email: gremb.tlv@mfa.gr
Γραφείο ΟΕΥ
Τηλέφωνα: +972 36055299 - Email: ecocom-telaviv@mfa.gr
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ΙΤΑΛΙΑ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Δεν έχει μέχρι στιγμής υπάρξει οιασδήποτε μορφής περιορισμός στις χερσαίες,
θαλάσσιες ή εναέριες μεταφορές εμπορευμάτων, από, προς ή μέσω Ιταλία. Στο μέτρο
που στο σύνολο της χώρας οι επιβατικές μετακινήσεις έχουν περιορισθεί στις
απολύτως απαραίτητες, οι μόνες μεταφορές που ουσιαστικά πραγματοποιούνται είναι
εκείνες των εμπορευμάτων.
Συνιστάται στους οδηγούς των οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων να μην εξέρχονται
αυτών και να φορούν προστατευτικές μάσκες.
Σε περιπτώσεις μεταφορών transit θα πρέπει να ακολουθείται η συντομότερη
διαδρομή.
ΜΕΤΡΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ
Με διάταγμα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών της Ιταλίας, παρατείνεται
μέχρι νεωτέρας η άρση της απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων μεταφοράς
εμπορευμάτων μικτού βάρους άνω των 7,5 τόνων κατά τις ημέρες του ημερολογίου
απαγόρευσης μεταφορών (μη εργάσιμες ημέρες και εορτές) στο οδικό δίκτυο εκτός
αστικών περιοχών.
Όσον αφορά στην υλοποίηση των κατευθυντήριων γραμμών διευκόλυνσης των
ενδοενωσιακών εμπορευματικών μεταφορών (green lanes), που ανακοίνωσε η Ευρ.
Επιτροπή, η Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ενημέρωσε ότι σύντομα θα
υπογραφεί σχετική Απόφαση που θα στοχεύει στη σύντμηση του χρόνου μεταφορών.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ/ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ
Πρεσβεία
Τηλέφωνα: +39 06 8537551 - +39 3397511631(εκτάκτου ανάγκης)
Ιστοσελίδα: https://www.mfa.gr/italy/ - Email: gremb.rom@mfa.gr
Γραφείο ΟΕΥ Τηλ.: +39 06 85375550, 85375550 - Email: ecocom-rome@mfa.gr

ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Η διέλευση φορτηγών οχημάτων και των οδηγών τους από τις συνοριακές διόδους
διενεργείται χωρίς περιορισμούς, τηρώντας τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα.
Η Κυβέρνηση της χώρας έχει επιβάλει το μέτρο υποβολής σε διαγνωστικό τεστ
COVID-19 για τους εισερχόµενους στη χώρα (συµ/νων ακόµα και διπλωµατικών). Σε
περίπτωση θετικού τεστ ισχύει υποχρέωση καραντίνας 14 ηµερών.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ
Πρεσβεία
Τηλέφωνα: +7172 563714 – +7 778976522 (εκτάκτου ανάγκης)
Ιστοσελίδα: http://www.mfa.gr/kazakhstan - Email: gremb.ast@mfa.gr

43

ΚΑΝΑΔΑΣ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Δεν έχουν επιβληθεί περιορισμοί στις εμπορευματικές μεταφορές. Οι οδηγοί φορτηγών
εξαιρούνται από την υποχρέωση καραντίνας 14 ημερών όσων εισέρχονται στο έδαφος
του Καναδά.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ/ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ
Πρεσβεία
Τηλέφωνα: +1 613 2386271 – +1 613 2922120 (εκτάκτου ανάγκης)
Ιστοσελίδα: http://www.mfa.gr/ottawa
Email: gremb.otv@mfa.gr
Γραφείο ΟΕΥ
Τηλέφωνα: +1 613 2386271(0105)
Email: ecocom-ottawa@mfa.gr

ΚΑΤΑΡ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Στο πλαίσιο των μέρων αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοΪού (COVID-19), όλα
τα εισαγόμενα εμπορεύματα τροφίμων θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό
της χώρας προέλευσης που θα βεβαιώνει ότι ελήφθησαν όλα τα μέτρα, είτε ως προς
τους εργαζομένους, είτε ως προς τις διαδικασίες, για να διασφαλιστεί ότι το εμπόρευμα
δεν έχει μολυνθεί με τον COVID-19.Το μέτρο ισχύει από 25/3.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ
Πρεσβεία
Τηλέφωνα: +974 44128150 – +974 33950119 (εκτάκτου ανάγκης)
Ιστοσελίδα: http://www.mfa.gr////doha
Email: gremb.doha@mfa.gr

ΚΕΝΥΑ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Έχουν ανασταλεί οι διεθνείς πτήσεις. Εξαιρούνται πτήσεις μεταφοράς προϊόντων
(χωρίς επιβάτες), καθώς και έκτακτες επιχειρήσεις παλινόστησης αλλοδαπών.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ
Πρεσβεία
Τηλέφωνα: + 25420 3340722, 44 – +254 73748864 (εκτάκτου ανάγκης)
Email: gremb.nai@mfa.gr
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ΚΙΝΑ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υγειονομικής Επιτροπής Σαγκάης, όλοι όσοι φθάνουν
στην πόλη από άλλες χώρες πρέπει να υποβάλλονται σε τεστ, προκειμένου να ελεγχθεί
αν έχουν προσβληθεί από τον COVID-19. Η απόφαση αυτή συνιστά επέκταση
προηγούμενου μέτρου, που αφορούσε μόνο όσους έφθαναν στη Σαγκάη (ανεξαρτήτως
εθνικότητας), προερχόμενοι από 24 χώρες (μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα). Το μέτρο
αυτό επηρεάζει τη διαδικασία εκτελωνισμού εμπορευμάτων, στο μέτρο που
εφαρμόζεται στα εμπλεκόμενα πρόσωπα, όπως οδηγοί φορτηγών οχημάτων,
πληρώματα κ.ο.κ.. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στις επιπτώσεις στα πληρώματα πλοίων
της εμπορικής ναυτιλίας στους εδώ λιμένες, πέραν του υποχρεωτικού μέτρου
καραντίνας 14 ημερών που εφαρμόζεται για αφιχθέντες από χώρες αρνητικού
καταλόγου, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται, πλέον, και η Ελλάδα, δεν
πραγματοποιούνται οι αλλαγές πληρωμάτων.
Σημειώνονται καθυστερήσεις σε τελωνεία και λιμένες. Σύμφωνα με τo
«SH International Shipping Institute», ο μέσος όρος του χρόνου αναμονής πλοίων
μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στα λιμάνια της Κίνας το μήνα Ιανουάριο ήταν 40
ώρες και έβαινε αυξανόμενος (από 45 ώρες στις 18 Ιανουαρίου, στις 60 ώρες στα μέσα
Φεβρουαρίου).
ΜΕΤΡΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ
Μια σειρά αγροτικών προϊόντων εντάσσεται στον κατάλογο προϊόντων προς άμεση
μεταφορά, μέσω των "πράσινων διαύλων". Οι τοπικές Αρχές καλούνται να
διασφαλίσουν ότι "δεν θα σταματά κανένα όχημα, δεν θα διενεργείται κανένας έλεγχος
(πλην του τακτικού ελέγχου θερμοκρασίας των οδηγών), δεν θα επιβάλλεται κανένα
τέλος και θα δίδεται άμεση προτεραιότητα στα οχήματα" που μεταφέρουν αυτά τα
προϊόντα. Επίσης, οι αρμόδιες Αρχές θα πρέπει να δημοσιοποιήσουν τηλεφωνικούς
αριθμούς εκτάκτου ανάγκης για την επίλυση τυχόν προβλημάτων κατά τη μεταφορά
των προϊόντων αυτών, όλο το εικοσιτετράωρο.
Η ρυθμιστική Αρχή Σαγκάης δήλωσε ότι θα βελτιστοποιηθούν, περαιτέρω, οι υπηρεσίες
εκτελωνισμού εμπορευμάτων. Έχουν δημιουργηθεί «πράσινοι διάδρομοι»για
επιτάχυνση των τελωνειακών διατυπώσεων σε ό,τι αφορά στον εκτελωνισμό υλικών,
εξαρτημάτων, εξοπλισμού και άλλων προϊόντων που χρειάζονται επειγόντως οι
επιχειρήσεις για την επαναλειτουργία τους και την ομαλοποίηση της παραγωγικής τους
δραστηριότητας. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στις εισαγωγές υγειονομικού υλικού οι
Αρχές έχουν προβεί σε απάλειψη εισαγωγικών δασμών και φόρων. Σημειώνεται ότι οι
περισσότερες εμπορικές συμβάσεις, πλέον, εμπεριέχουν ρήτρα ανωτέρας βίας.
Το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας ανέθεσε σε έξι (6) τοπικά Επιμελητήρια τις εξής
αρμοδιότητες:
•
Στήριξη επιχειρήσεων στις διαδικασίες έκδοσης Πιστοποιητικού Ανωτέρας Βίας
(Force Majeure) σε περιπτώσεις μη τήρησης προθεσμιών παράδοσης προϊόντων, λόγω
SARS-CoV-2.
•
Παροχή απαραίτητων νομικών υπηρεσιών και πληροφοριών, αναφορικά με
περιορισμούς στο εμπόριο που συνδέονται με την εξάπλωση του ιού.
•
Συντονισμό με εκθεσιακούς οργανισμούς, στην Κίνα αλλά και στο εξωτερικό,
προκειμένου αντιμετωπισθούν προβλήματα που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις που
αδυνατούν να παραστούν σε Διεθνείς Εκθέσεις (π.χ. πληρωμές).
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•
Συντονισμό με αυτοδιοικητικές Αρχές και επιχειρήσεις για την έγκαιρη
διασπορά πληροφοριών προκειμένου αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των τοπικών
αγορών σε προϊόνα και υπηρεσίες, το συντομότερο δυνατόν.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΕΥ
Πρεσβεία
Τηλέφωνα: +8610 85325493 – +86 139 11807084 (εκτάκτου ανάγκης)
Ιστοσελίδα: http://www.mfa.gr/china/
Email: gremb.pek@mfa.gr
Γραφεία ΟΕΥ
Πεκίνο: Τηλέφωνα: +8610 85326718, Email: ecocom-beijing@mfa.gr
Σαγκάη: Τηλέφωνα: +86 66982790, 66989950, Email: ecocom-shanghai@mfa.gr

ΚΟΥΒΕΙΤ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Οδικές μεταφορές
Τα χερσαία σύνορα με Σ. Αραβία (περνούν μόνο τρόφιμα) και Ιράκ είναι κλειστά.
Αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές
Έχουν διακοπεί όλες οι εμπορικές πτήσεις, με εξαίρεση πτήσεις μεταφοράς φορτίων.
Κανονικά διεξάγονται οι εισαγωγές μέσω λιμένων του Κουβέιτ, με εξαίρεση πλοία ή
αλιευτικά από το Ιράν.
Ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας. Τα καταστήματα που παραμένουν ανοιχτά είναι
προμήθεις τροφίμων, φαρμακεία και καθαριστήρια. Έχουν προσωρινά απαγορευτεί
εξαγωγές τροφίμων.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ/ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ
Πρεσβεία
Τηλέφωνα: +965 24817100, 1 + 965 99390948 (εκτάκτου ανάγκης)
Ιστοσελίδα: http://www.mfa.gr/kuwait
Email: gremb.kuw@mfa.gr
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ΚΡΟΑΤΙΑ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Οδικές μεταφορές
Επιτρέπεται η διέλευση οχημάτων μεταφορών από τις εξής συνοριακές διόδους:
-Κροατία-Σλοβενία: Bregana και Macelj
-Κροατία-Ουγγαρία: Gorican και Dubosevica
-Κροατία-Βονία και Ερζεγοβίνη: Nova Sela, Stara Gradiska και Slavonski Samac
-Κροατία-Σερβία: Bajakovo
Όλα τα φορτηγά οχήματα που διέρχονται από την επικράτεια της Κροατίας,
συνοδεύονται από αστυνομικές Αρχές. Επιπλέον, έχουν ληφθεί μέτρα για τους οδηγούς,
όπως έλεγχοι και αύξηση του ημερήσιου και εβδομαδιαίου ορίου οδήγησης από 9 σε 11
και από 56 σε 60 ώρες, αντίστοιχα.
Θαλάσσιες μεταφορές
Απαγορεύεται η πρόσδεση πλοίων με διεθνή πλοήγηση, τα οποία υποχρεούνται σε
αυτοαπομόνωση ή καραντίνα σε λιμένες της Κροατίας. Εξαιρούνται τα πλοία που
μεταφέρουν αγαθά. Από 21/3 διακόπτονται όλες οι εγχώριες μεταφορές στα νησιά με
εξαίρεση τη μεταφορά μονίμων κατοίκων και βασικών αγαθών μόνο.
Σιδηροδρομικές μεταφορές
Συνεχίζονται οι σιδηροδρομικές μεταφορές αγαθών με τον ελάχιστο δυνατό αριθμό
εργαζομένων, στους οποίους παρέχεται ειδική άδεια μετακίνησης από τον τόπο
διαμονής τους.
Αεροπορικές μεταφορές
Δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση, μέχρι στιγμής, για την αεροπορική μεταφορά
αγαθών.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ/ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ
Πρεσβεία
Τηλέφωνα: +3851 4810444, 37 - +38 5992445445 (εκτάκτου ανάγκης)
Ιστοσελίδα: http://www.mfa.gr/croatia
Email: gremb.zgb@mfa.gr
Γραφείο ΟΕΥ
Τηλέφωνα: +3851 4835716 /Email: ecocom-zagreb@mfa.gr
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ΚΥΠΡΟΣ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Η Κύπρος δεν έχει υιοθετήσει, μέχρι στιγμής, μέτρα που να αφορούν σε περιορισμό στις
εμπορευματικές μεταφορές, λόγω της πανδημίας κορωνοϊού, πέραν του ευρωπαϊκού
Κανονισμού (ΕΕ) 2020/402, αναφορικά με τον περιορισμό στην εξαγωγή ορισμένων
ειδών ατομικής προστασίας.
Αεροπορικές μεταφορές
Σε ό,τι αφορά στη διακίνηση εμπορευμάτων μέσω επιβατικών πτήσεων, αυτή έχει
μειωθεί δραματικά, σε συνέχεια της 14ήμερης απαγόρευσης που επιβλήθηκε ως προς
τη διενέργεια επιβατικών πτήσεων από και προς τα κυπριακά αεροδρόμια (δόθηκε
παράταση για άλλες 14 μέρες από τις 4/4).
Από την απαγόρευση εξαιρούνται οι πτήσεις μεταφοράς εμπορευμάτων, οι κενές
πτήσεις προς την Κύπρο με σκοπό τη μεταφορά ατόμων που επιθυμούν να
αναχωρήσουν από τη χώρα, καθώς και οι πτήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους ή λόγους
επείγουσας ανάφκης. Η διακίνηση εμπορευμάτων μέσω φορτηγών αεροσκαφών
παραμένει σταθερή. Ωστόσο η Πολιτική Αεροπορία Κύπρου εκτιμά ότι το επόμενο
διάστημα θα αυξηθεί, όχι μόνο προκειμένου να καλύψει το κενό που προκάλεσε η
απαγόρευση επιβατικών πτήσεων, αλλά και προκειμένου να ικανοποιήσει την
αυξανόμενη ζήτηση σε είδη πρώτης ανάγκης, στην οποία, λόγω του έκτακτου
χαρακτήρα της, δύσκολα θα μπορούσαν να ανταποκριθούν οι μεταφορές μέσω
θαλάσσης.
Θαλάσσιες μεταφορές
Σε ό,τι αφορά στη θαλάσσια διακίνηση εμπορευμάτων (η οποία καλύπτει ποσοστό 85%
του συνόλου), τα νέα περιοριστικά μέτρα που ανακοινώθηκαν από το Υφυπουργείο
Ναυτιλίας την 20ή/3 δεν αφορούν στα εμπορευματοκιβώτια, αλλά στα ίδια τα εμπορικά
πλοία (κυρίως στην απαγόρευση αποβίβασης των πληρωμάτων κατά τον
ανεφοδιασμό). Συνεπώς, η θαλάσσια διακίνηση παραμένει, μέχρι στιγμής, σταθερή και
ανεπηρέαστη, σύμφωνα και με την αρμόδια Αρχή Λιμένων Κύπρου.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ/ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ
Πρεσβεία
Τηλέφωνα: +357 22445111 - +357 97700529 (εκτάκτου ανάγκης)
Ιστοσελίδα: http://www.mfa.gr/cyprus - Email: gremb.nic@mfa.gr
Γραφείο ΟΕΥ Τηλέφωνα: +357 22672219, 2604 - Email: ecocom-nicosia@mfa.gr
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ΛΑΟΣ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Η Κυβέρνηση της χώρας έλαβε την απόφαση για Lockdown του συνόλου της
επικρατείας από 31/03 μέχρι 19/04. Οι πολίτες επιτρέπεται να εξέρχονται από τις
οικίες τους μόνο σε περίπτωση απόλυτης ανάγκης, ενώ απαγορεύονται οι συναθροίσεις
άνω των 10 ατόμων. Οι συνοριακές διελεύσεις έχουν κλείσει. Ωστόσο, επιτρέπεται η
διασυνοριακή διακίνηση αγαθών καθώς και προσώπων προς επαναπατρισμό.
Για το διάστημα 1-20/04 έχει ανασταλεί η χορήγηση θεώρησης εισόδου στην χώρα.
Οι υπήκοοι του Λάος που επαναπατρίζονται τίθενται σε απομόνωση 14 ημερών.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ
Πρεσβεία
Τηλέφωνα: +8424 37152254, 63 - +84 865629014 (εκτάκτου ανάγκης)
Ιστοσελίδα: http://www.mfa.gr/missionsabroad/vietnam.html
Email: gremb.han@mfa.gr

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Όλοι οι οδηγοί που πραγματοποιούν διαμετακόμιση αγαθών μέσω της Λευκορωσίας
υποχρεούνται να χρησιμοποιούν μόνον εγκεκριμένους εθνικούς δρόμους (με
συγκεκριμένες θέσεις στάθμευσης για ανεφοδιασμό), σύμφωνα με σχετικό κατάλογο.
Οι οδηγοί διαμετακόμισης υποχρεούνται να εγκαταλείψουν το έδαφος της
Λευκορωσίας με τη συντομότερη δυνατή διαδρομή, το αργότερο την επόμενη ημέρα
μετά την είσοδο στο έδαφος της Λευκορωσίας, εκτός εάν δεν είναι δυνατόν να τηρηθεί
η καθορισμένη περίοδος λόγω ατυχήματος, βλάβης, εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης
φορτίου, αντικατάστασης οχήματος ή εάν προβλέπεται από τους όρους της σύμβασης
μεταφοράς και αναφέρεται στα έγγραφα μεταφοράς. Εάν είναι απαραίτητο να
πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε από τις παραπάνω ενέργειες, επιτρέπεται απόκλιση
από τον εγκεκριμένο κατάλογο εθνικών οδικών και συγκεκριμένων χώρων
στάθμευσης. Ενώ το όχημα είναι σταθμευμένο, οι οδηγοί διέλευσης δεν πρέπει να
εγκαταλείψουν τον χώρο στάθμευσης.
Χρήσιμος σύνδεσμος: http://www.government.by/ru/content/9339
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ/ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ
Πρεσβεία
Τηλέφωνα: +7495 5392940, 1 - +7 915 4907895 (εκτάκτου ανάγκης)
Ιστοσελίδα: http://www.mfa.gr/russia
Email: gremb.mow@mfa.gr
Γραφείο ΟΕΥ
Τηλέφωνα: +7495 5392970
Email: ecocom-moscow@mfa.gr
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ΛΙΒΑΝΟΣ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Οδικές μεταφορές
Τα χερσαία σύνορα της χώρας με την Συρία είναι κλειστά από τις 18/3 και συνεπώς
οδικές μεταφορές από και προς τη χώρα αυτή δεν διεξάγονται.
Αεροπορικές μεταφορές
Ο διεθνής αερολιμένας Rafic Hariri της Βηρυτού έχει κλείσει για όλους τους ταξιδιώτες
από τις 18/3. Εξαιρέσεις ισχύουν μόνον για πτήσεις cargo και αεροσκάφη που
μεταφέρουν: στελέχη ΜΚΟ και ειρηνευτικές δυνάμεις των Ηνωμένων Εθνών στη χώρα
(Unifil), στρατιωτικό & διπλωματικό προσωπικό, καθώς και αεροσκάφη
αεροδιακομιδών.
Θαλάσσιες μεταφορές
Οι λιμένες έχουν κλείσει για όλους τους ταξιδιώτες από 18/3. Η Διοίκηση του Λιμένα
Βηρυτού έχει ενημερώσει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά μέτρα και
διαθέτει την απαιτούμενη ετοιμότητα, ώστε να εξασφαλίζει την καλή λειτουργία του
και να καλύψει τις ανάγκες των συναλλασσόμενων με αυτό. Η διακίνηση
εμπορευματοκιβωτίων διεξάγεται κανονικά, με μειωμένο προσωπικό, ενώ δεν έχουν
εμφανιστεί, μέχρι στιγμής, κάποια ιδιαίτερα προβλήματα. Κάποια αντίστοιχη
ανακοίνωση από τον δεύτερο μεγαλύτερο εμπορευματικό λιμένα της χώρας, την
Τρίπολη δεν έχει ακόμη εκδοθεί.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ/ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ
Πρεσβεία
Τηλέφωνα: +961 4521700, 4418772 – 4418772 (εκτάκτου ανάγκης)
Ιστοσελίδα: http://www.mfa.gr/beirut
Email: gremb.bei@mfa.gr
Γραφείο ΟΕΥ
Τηλέφωνα: +961 14521701, 14521700
Email: ecocom-beirut@mfa.gr
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ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Δεν έχουν επιβληθεί νέοι περιοριστικοί κανόνες στις εμπορευματικές μεταφορές, λόγω
κορωνοϊού, με την εξαίρεση της απαγόρευσης εξαγωγών υγειονομικού υλικού. Από
τους περιορισμούς που έχουν εισαχθεί για τους πολίτες τρίτων χωρών, εξαιρούνται οι
οδηγοί και τα πληρώματα οχημάτων που απασχολούνται σε διεθνείς μεταφορικές
εταιρείες
Παρατηρούνται καθυστερήσεις σε διέλευση εμπορευματικών φορτίων, ειδικότερα στα
σύνορα με Πολωνία, λόγω υγειονομικών ελέγχων σε οδηγούς. Έχει σημειωθεί κάθετη
μείωση των εμπορικών πτήσεων.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ
Πρεσβεία
Τηλέφωνα: +370 5 2610526/7 – +370 6 730 0689 (εκτάκτου ανάγκης)
Ιστοσελίδα: http://www.mfa.gr/vilnius - Email: gremb.vil@mfa.gr

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Δεν έχουν θεσπιστεί περιοριτικά μέτρα στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ
Πρεσβεία
Τηλέφωνα: +352 44 5193 – +352 621 403080 (εκτάκτου ανάγκης)
Email: gremb.lux@mfa.gr

ΜΑΛΤΑ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Δεν έχουν θεσπιστεί περιοριτικά μέτρα στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών.
Αεροπορικές μεταφορές
Ανεστάλη το σύνολο των αεροπορικών αφίξεων. Εξαιρούνται πτήσεις εμπορευματικές,
ανθρωπιστικές και επαναπατρισμού.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ
Πρεσβεία
Τηλέφωνα: +356 27320888 - 77040007 (εκτάκτου ανάγκης)
Ιστοσελίδα: http://www.mfa.gr/valletta
Email: gremb. val@mfa.gr
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ΜΑΡΟΚΟ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Δεν υφίστανται, περιορισμοί σε τομείς εμπορίου και μεταφορών.
Εξαγωγή υγειονομικών προϊόντων (φαρμάκων, αντισηπτικών υγρών και χειρουργικών
μασκών) απαγορεύεται, προκειμένου διασφαλισθούν απαραίτητα αποθέματα.
Αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές
Διακίνηση εμπορευμάτων μέσω λιμένα Καζαμπλάνκας συνεχίζεται απρόσκοπτα,
λαμβανομένων ιδιαίτερων μέτρων προς προστασία υγείας εργαζομένων κατά
φορτοεκφόρτωση. Επίσης, συνεχίζεται κανονικά αεροπορική διακομιδή φορτίων.
ΜΕΤΡΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ
Τελωνειακές Αρχές επιδεικνύουν ελαστικότητα, σε διεκπεραιωτικό
(modalités), όσον αφορά είδη πρώτης ανάγκης και φαρμακευτικά προϊόντα.

επίπεδο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ
Πρεσβεία
Τηλέφωνα: +212 537638964/ 75 - +212 689 362039 (εκτάκτου ανάγκης)
Ιστοσελίδα: http://www.mfa.gr/missionsabroad/morocco
Email: gremb.rab@mfa.gr

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Οδικές μεταφορές
Το Υπουργείο Υγείας έχει εκδώσει ειδικές κατευθυντήριες οδηγίες για τους οδηγούς
τόσο διμερών μεταφορών, όσο και μεταφορών διέλευσης. Ειδικά για τους οδηγούς
μεταφορών διέλευσης στη συνοριακή διάβαση εκδίδεται Απόφαση περί απαγόρευσης
παύσης, καθυστέρησης και διαμονής στο έδαφος του Μαυροβουνίου και ορίζεται το
απαιτούμενο χρονικό διάστημα.
Όσον αφορά στις διμερείς μεταφορές, για τους αλλοδαπούς οδηγούς εκδίδεται
Απόφαση και ο οδηγός υποχρεούται να μεταφέρει το όχημα στον προορισμό του, όπου
θα πραγματοποιηθεί ο εκτελωνισμός και η φόρτωση/ εκφόρτωση των εμπορευμάτων.
Εφόσον οι διαδικασίες εκτελωνισμού και φόρτωσης/ εκφόρτωσης απαιτούν την
παραμονή για μικρό χρονικό διάστημα του οδηγού στο Μαυροβούνιο αυτός
υποχρεούται να χρησιμοποιήσει τον χώρο του φορτηγού. Για παραμονή μεγαλύτερου
χρονικού διαστήματος σε ξενοδοχείο ή μοτέλ ο οδηγός οφείλει να ενημερώσει την
αρμόδια επιδημιολογική υπηρεσία. Οι οδηγοί οφείλουν να διαθέτουν επαρκή ποσότητα
ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού (μάσκες/ γάντια).
Στους εγχώριους οδηγούς απαγορεύεται να σταματήσουν και να καθυστερήσουν μετά
την είσοδο στο Μαυροβούνιο. Μέχρι την ανάθεση της επόμενης εργασίας ο οδηγός θα
πρέπει να παραμένει στο σπίτι του.
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Σε περιπτώσεις βλάβης καλείται η αστυνομία τηρούνται τα μέτρα προστασίας και
ελάχιστης απόστασης. Το ίδιο ισχύει για τη φόρτωση/ εκφόρτωση και τις τελωνειακές
διαδικασίες.
Αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές
Αεροπορικές και θαλάσσιες μεαφορές εμπορευμάτων δεν απαγορεύονται, αλλά
υπάγονται σε καθεστώς προέγκρισης, βάσει αναγκαιότητας μεταφοράς αγαθών.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ
Πρεσβεία
Τηλέφωνα: +382 20 655544/ 618170 – +382 69332019 (εκτάκτου ανάγκης)
Ιστοσελίδα: http://www.mfa.gr/missionsabroad/montenegro
Email: gremb. pod@mfa.gr

ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Η Κυβέρνηση της Μποτσουάνα αποφάσισε να κηρύξει τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης και να επιβάλει περιορισμό/απαγόρευση στην κυκλοφορία των πολιτών και
αναστολή των δραστηριοτήτων όσων επιχειρήσεων δεν παρέχουν υπηρεσίες ζωτικής
σημασίας (ιατρικό/νοσοκομειακό προσωπικό, απασχολούμενοι σε φαρμακεία, super
market, μεταφορές).
Μόνον πολίτες ή κάτοικοι της Μποτσουάνα μπορούν να εισέλθουν στο έδαφος της
χώρας, ενώ όσοι εξ αυτών εισέλθουν υπόκεινται σε υποχρεωτική περίοδο καραντίνας
διάρκειας 14 ημερών.
Οδικές μεταφορές
Όλοι οι χερσαίοι συνοριακοί σταθμοί της Μποτσουάνα με τις τέσσερεις(4) χώρες που
συνορεύει (Νοτ. Αφρική, Ζιμπάμπουε, Ζάμπια και Ναμίμπια) έχουν κλείσει για
μετακινήσεις ατόμων εκτός από τους κάτωθι σταθμούς οι οποίοι παραμένουν ανοικτοί
μόνο για εμπορευματικές μεταφορές:
-Νοτ. Αφρική (4 από 16): Ramatlabama, Pioneer Gate-Skilpadshek, Tlokweng GateKopfontein, Groblersbrug-Martins Drift
-Ζιμπάμπουε (2 από 5): Kazungula Road, Ramokwebana
-Ζάμπια (1 από 1): Kazungula Ferry
-Ναμίμπια (2 από 3): Ngoma, Mohambo
Αεροπορικές μεταφορές
Λόγω της απομόνωσης και αναστολής των πτήσεων από και προς τη Νότια Αφρική,
καθώς και της αναστολής των πτήσεων της Air Namibia και της Ethiopian Airlines, η
Μποτσουάνα είναι αεροπορικώς διεθνώς απομονωμένη (η Μποτσουάνα ως
περίκλειστη χώρα δεν διαθέτει πρόσβαση στη θάλασσα).
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ/ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ
Πρεσβεία
Τηλέφωνα: +27 12 3482427- 769761711 (εκτάκτου ανάγκης)
Ιστοσελίδα: http://www.mfa.gr/pretoria
Email: gremb.pre@mfa.gr
Γραφείο ΟΕΥ (Γιοχάννεσμπουργκ)
Τηλέφωνα: +27 (0) 11 2142317 - Email: ecocom-johannesburg@mfa.gr
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ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Εχει απαγορευθεί από τις 20 Μαρτίου η είσοδος στη Νέα Ζηλανδία προσώπων τα οποία
δεν είναι Νεοζηλανδοί πολίτες ή μόνιμοι κάτοικοι. Οι εσωτερικές μετακινήσεις (οδικές,
σιδηροδρομικές και θαλάσσιες) επιτρέπονταν μέχρι τις 27 Μαρτίου, προκειμένου να
επιστρέψουν οι πολίτες στον τόπο κατοικίας τους, χωρίς να συνωστίζονται στα μέσα
μεταφοράς. Μετά την ημερομηνία αυτή, επιτρέπεται η μετακίνηση εντός της χώρας
μόνο σε παρόχους αναγκαίων υπηρεσιών. Σύμφωνα με την Κυβέρνηση της Νέας
Ζηλανδίας, τόσο οι θαλάσσιες εμπορευματικές μεταφορές, όσο και οι οδικές και
σιδηροδρομικές μεταφορές εντάσσονται στις αναγκαίες υπηρεσίες και, ως εκ τούτου,
το πλήρωμα εμπορικών πλοίων, οι οδηγοί φορτηγών και το προσωπικό των τρένων
εξαιρούνται της απαγορεύσεως εισόδου.
Χρήσιμοι σύνδεσμοι:
https://covid19.govt.nz/government-actions/covid-19-alert-level/#essentialbusinesses
ΜΕΤΡΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ
Η Κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διασφάλιση της
βιωσιμότητας των αεροπορικών εμπορευματικών μεταφορών κατά τη διάρκεια της
απαγόρευσης των επιβατικών μετακινήσεων. Έτσι, κατά το επόμενο εξάμηνο θα
διατεθούν 600 εκατ. δολάρια Νέας Ζηλανδίας για την εξασφάλιση της απαραίτητης
χωρητικότητας για αεροπορικές μεταφορές σε βασικούς προορισμούς. Το μέτρο
αποσκοπεί στη διασφάλιση της ροής εισαγωγών σε κρίσιμα προϊόντα, όπως τα
φαρμακευτικά, καθώς και στην διευκόλυνση των νεοζηλανδικών εξαγωγών και τη
στήριξη της νεοζηλανδικής παραγωγής σε τομείς οικονομικής προτεραιότητας.
Τέλος, η νεοζηλανδική Κυβέρνηση έχει αναστείλει προσωρινά ορισμένους ελέγχους
ενάντια στην μονοπωλιακή συγκέντρωση στην ιδιοκτησία των εμπορικών
καταστημάτων και των εταιρειών παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Το μέτρο
διευκρινίζεται ρητώς από την Κυβέρνηση ότι αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της
συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων για την αποτελεσματικότερη παροχή προϊόντων
και υπηρεσιών προς τους καταναλωτές, ενώ θα υπάρξει εκτεταμένος έλεγχος για να
αποφευχθεί ενδεχόμενο εκμετάλλευσης των συνθηκών για την αύξηση των τιμών των
προϊόντων.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ/ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ
Πρεσβεία (Καμπέρρα)
Τηλέφωνα: +61 262710100 – 426806884 – 434348372 (εκτάκτου ανάγκης)
Ιστοσελίδα: http://www.mfa.gr/australia
Email: gremb.can@mfa.gr
Γραφείο ΟΕΥ (ΣΙΔΝΕΥ)
Τηλέφωνα: +612 92845512 - Email: ecocom-sydney@mfa.gr
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ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Το σύνολο των εμπορευματικών μεταφορών διενεργείται κανονικά. Αεροδρόμια,
λιμένες και συνοριακές διαβάσεις παραμένουν ανοικτά για μεταφορές αγαθών και
εμπορευμάτων.
Ωστόσο, σύμφωνα με ανακοίνωση στον Κυβερνητικό ιστότοπο, σε πρόσωπα
εμπλεκόμενα σε οδικές και θαλάσσιες μεταφορές ενδέχεται να επιβληθούν
περιοριστικοί όροι στις μετακινήσεις τους.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ/ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ
Πρεσβεία
Τηλέφωνα: +47 22442728, 22431221– +47 99569250 (εκτάκτου ανάγκης)
Ιστοσελίδα: http://www.mfa.gr/oslo - Email: gremb. osl@mfa.gr

ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Από τις απαγορεύσεις/περιορισμούς εξαιρούνται όσες εμπορευματικές μεταφορές
αφορούν
σε
προϊόντα
που
θεωρούνται
ζωτικής
σημασίας,
όπως
ιατρικός/νοσοκομειακός εξοπλισμός, τρόφιμα & φάρμακα.
Ακόμη και εμπορεύματα ζωτικής σημασίας προερχόμενα από χώρες υψηλού κινδύνου
(high risk countries) όπως Ιταλία, Κίνα, Ιράν, Νοτ. Κορέα, Γερμανία Ισπανία, Ην.
Βασίλειο, Η.Π.Α, θα πρέπει να υποβάλλονται σε συγκεκριμένες διαδικασίες
απολύμανσης, από τις κατά τόπους υγειονομικές αρχές της Νοτ. Αφρικής, κατά την
είσοδό τους στη χώρα (λιμάνια, αεροδρόμια, σιδηροδρομικοί σταθμοί).
Ισχύει γενικός περιορισμός και συντόμευση των οδικών μετακινήσεων στις πλέον
απαραίτητες, όπως προμήθεια τροφίμων & φαρμάκων, μεταφορά ασθενών ή
νοσούντων σε ιατρεία/νοσοκομεία, μετακίνηση εργαζομένων που απασχολούνται σε
κρίσιμους ή απαραίτητους κλάδους (π.χ. ιατρικές μονάδες, supermarket).
Έχουν επιβληθεί περιορισμοί στις εξαγωγές των κάτωθι προϊόντων ιατρικού
εξοπλισμού ή αναλώσιμων (μάσκες, απολυμαντικά, χλωροκίνη, εμβόλια):
-hand sanitizers (απολυμαντικά χεριών, δασμ. κλάση: 3008.94)
-face masks (μάσκες προσώπου, δασμ. κλάσεις: 6307.90, 9020.00)
-hydroxychloroquine (υδροχλωροκίνη, δασμ. κλάσεις: 2933.39, 2933.49, 2933.99)
-antisera and other blood fractions (albumin, δασμ. κλάση: 3002.12)
-vaccines for human medicine (diphtheria, polio, tetanus, rotavirus, etc, δασμ. κλάση:
3002.20)
-medicaments (δασμ. κλάση: 30.04)
Οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές
Όσον αφορά στις μετακινήσεις προσώπων, έχουν κλείσει όλες οι χερσαίες συνοριακές
διαβάσεις.
Έχουν διακοπεί τα δρομολόγια όλων των επιβατικών αμαξοστοιχιών (διεθνών, εθνικών
και τοπικών).
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Αεροπορικές μεταφορές
Έχουν διακοπεί τα δρομολόγια (εσωτερικού - εξωτερικού) όλων των αεροπορικών
εταιρειών.
Θαλάσσιες μεταφορές
Οι πέντε (5) μεγαλύτεροι, σε κίνηση, λιμένες της χώρας (Ντέρμπαν-Durban, Κέηπ
Τάουν-Cape Town, Πορτ Ελίζαμπεθ-Port Elizabeth, East London και Richards Bay)
παραμένουν ανοιχτοί. Απαγορεύεται ο ελλιμενισμός κρουαζιερόπλοιων στα λιμάνια.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ/ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ
Πρεσβεία
Τηλέφωνα: +27 12 3482427- 769761711 (εκτάκτου ανάγκης)
Ιστοσελίδα: http://www.mfa.gr/pretoria
Email: gremb.pre@mfa.gr
Γραφείο ΟΕΥ (Γιοχάννεσμπουργκ)
Τηλέφωνα: +27 (0) 11 2142317 - Email: ecocom-johannesburg@mfa.gr

ΝΟΤΙΟΣ ΚΟΡΕΑ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Δεν έχουν επιβληθεί απαγορευτικά μέτρα ούτε ως προς τις μετακινήσεις φυσικών
προσώπων, ούτε ως προς τις διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές, με μόνη εξαίρεση την
απαγόρευση εξαγωγής προστατευτικών μασκών που βρίσκονται σε έλλειψη στη χώρα.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ/ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ
Πρεσβεία
Τηλέφωνα: +82 2 729 1400/ 1 - +82 10 87721401 (εκτάκτου ανάγκης)
Ιστοσελίδα: http://www.mfa.gr/seoul
Email: gremb.sel@mfa.gr
Γραφείο ΟΕΥ
Τηλέφωνα: +82 2 7291397 - Email: ecocom-seoul@mfa.gr

ΝΟΤΙΟ ΣΟΥΔΑΝ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
To Νότιο Σουδάν προέβη στις 23/3 στο κλείσιμο των συνόρων, εναέριων και χερσαίων,
εξαιρώντας τις εμπορευματικές μεταφορές τροφίμων, καυσίμων και ειδών
ανθρωπιστικής βοήθειας.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ/ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ
Πρεσβεία
Τηλέφωνα: +251 11 4654911/12 - +251 904391296 (εκτάκτου ανάγκης)
Email: gremb.addis@mfa.gr
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ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Η Ολλανδία δεν έχει προβεί σε λήψη ειδικών μέτρων για τις εμπορευματικές μεταφορές.
Άτομα που ασχολούνται με τις εμπορευματικές μεταφορές εξαιρούνται, εφόσον είναι
αναγκαίο, από τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ/ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ
Πρεσβεία
Τηλέφωνα: +3170 3638700 - +31 687135077 (εκτάκτου ανάγκης)
Ιστοσελίδα: http://www.mfa.gr/hague
Email: gremb.hag@mfa.gr
Γραφείο ΟΕΥ Τηλέφωνα: +3170 3561199 - Email: ecocom-hague@mfa.gr

ΟΥΓΓΑΡΙΑ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Επί του παρόντος δεν έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα στις εμπορευματικές
μεταφορές προς και από την Ουγγαρία, εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19.
Με ανακοίνωσή του, ο Σύνδεσμος Φορτηγών Αυτοκινητιστών Διεθνών Μεταφορών
(Mlszksz), ενημέρωσε τα μέλη του ότι από τα μεσάνυχτα Σαββάτου 5/4, οι οδηγοί
φορτηγών, ασχέτως υπηκοότητας, που θα εισέρχονται στην Ουγγαρία, δεν θα τίθενται
σε καραντίνα και θα μπορούν άμεσα να εκτελούν το επόμενο δρομολόγιό τους, με την
προϋπόθεση ότι είναι υγιείς και ότι θα ακολουθούν τους γενικούς περιορισμούς
μετακινήσεων που έχουν τεθεί σε εφαρμογή στην Ουγγαρία.
Ειδικά για φορτηγά που καταφθάνουν στην Ουγγαρία από Ιταλία, η παράδοση των
εμπορευμάτων γίνεται κανονικά στο σημείο εκφόρτωσης, την εκφόρτωση
πραγματοποιεί το εκεί προσωπικό, ενώ ο οδηγός πρέπει να παραμείνει εντός του
φορτηγού και στη συνέχεια, ακολουθώντας τη συντομότερη διαδρομή, να κατευθυνθεί
προς το κατάλυμά του, όπου και θα παραμείνει μέχρι το επόμενο δρομολόγιό του.
Οι εμπορευματικές μεταφορές transit στην Ουγγαρία επιτρέπονται με την προϋπόθεση
ότι οι επαγγελματίες αυτοκινητιστές ακολουθούν συγκεκριμένη διαδρομή που τους έχει
υποδειχθεί και μπορούν να εφοδιάζονται μόνο σε συγκεκριμένα πρατήρια καυσίμων.
Εχει διακοπεί η σιδηροδρομική σύνδεση της Ουγγαρίας με Κροατία, Σλοβενία και
Ουκρανία.
ΜΕΤΡΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ
Προβλήματα μεγάλων καθυστερήσεων που είχαν εμφανιστεί στο συνοριακό σταθμό
Hegyeshalom-Nickelsdorf, σύνορα Αυστρίας-Ουγγαρίας, εξομαλύνθηκαν και η διέλευση
των φορτηγών αυτοκινήτων που εκτελούν εμπορευματικές μεταφορές διεξάγεται
κανονικά. Η διέλευση φορτηγών με σκοπό τη μεταφορά αγαθών επιτρέπεται επίσης και
από τις διαβάσεις Rábafüzes και Kópháza.
Παράλληλα, για τη διευκόλυνση και ταχύτερη διέλευση φορτηγών μεταξύ Σλοβακίας
και Ουγγαρίας, οι δύο χώρες συμφώνησαν στην αύξηση των συνοριακών διαβάσεων,
από δύο σε τρεις. Έτσι, οι εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ Σλοβακίας-Ουγγαρίας θα
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διεξάγονται από τους συνοριακούς σταθμούς Rajka, Parassapuszta και Tornyosnémeti.
Εντούτοις, λόγω των αυξημένων ελέγχων, οι αυτοκινητιστές θα πρέπει να είναι
προετοιμασμένοι για καθυστερήσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται: στον συνοριακό σταθμό
Rajka (Σλοβακία), καθυστέρηση περίπου 60΄, στο Hegyeshalom (Αυστρία) 120΄, στο
Rábafüzes (Αυστρία) 60΄ και στο Parassapuszta (Σλοβακία) 90΄. Καταβάλλονται
προσπάθειες, ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των συνοριακών διαβάσεων μεταξύ
Ουγγαρίας και Σλοβακίας και να περιοριστούν οι καθυστερήσεις στη διέλευση
φορτηγών.
Με τη Σερβία η οδική μεταφορά αγαθών και εμπορευμάτων διεξάγεται, πλέον, μέσω
τριών συνοριακών σταθμών .
Απρόσκοπτα συνεχίζονται και οι εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ ΣλοβενίαςΟυγγαρίας, αν και υφίστανται αυστηροί έλεγχοι.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ/ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ
Πρεσβεία
Τηλέφωνα: +361 4132621, 11 - +36 303417498 (εκτάκτου ανάγκης)
Ιστοσελίδα: http://www.mfa.gr/budapest
Email: gremb.bud@mfa.gr
Γραφείο ΟΕΥ
Τηλέφωνα: +361 4132612, 3 - Email: ecocom-budapest@mfa.gr

ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Στις 15/03, αποφασίστηκε η προσωρινή αναστολή της κυκλοφορίας των πολιτών και
των επιβατικών οχημάτων στα σημεία διασυνοριακών διελεύσεων, με έναρξη ισχύος
από τις 16/03. Οι εν λόγω περιορισμοί δεν ισχύουν για τα πρόσωπα και τα οχήματα που
εμπλέκονται στις οδικές, σιδηροδρομικές, θαλάσσιες, ποτάμιες, αεροπορικές μεταφορές
εμπορευμάτων και στις μεταφορές εμπορευμάτων εξωτερικού εμπορίου. Για τα
πρόσωπα και τα οχήματα που εκτελούν αυτές τις μετακινήσεις, θα επιτρέπεται μόνο
μετά από κατάλληλους ελέγχους και διαδικασίες.
Σύμφωνα με υφιστάμενη πληροφόρηση, οι αρχές του Ουζμπεκιστάν αποφάσισαν, από
τις 30/03 έως τις 20/04, να κλείσουν όλα τα αεροδρόμια.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ/ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ
Πρεσβεία
Τηλέφωνα: +7495 5392940, 1 - +7 915 4907895 (εκτάκτου ανάγκης)
Ιστοσελίδα: http://www.mfa.gr/russia - Email: gremb.mow@mfa.gr
Γραφείο ΟΕΥ Τηλέφωνα: +7495 5392970 - Email: ecocom-moscow@mfa.gr
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ΟΥΚΡΑΝΙΑ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Ισχύει υποχρεωτική παρακολούθηση όλων των ατόμων που εισέρχονται στην
Ουκρανία για περίοδο 14 ημερών. Διπλωμάτες, μέλη διεθνών οργανισμών, οδηγοί
φορτηγών οχημάτων, μέλη πληρώματος αεροσκαφών και πλοίων απαλλάσσονται από
αυτόν τον υποχρεωτικό περιορισμό, υπό τον όρο ότι δεν υπάρχει λόγος να θεωρείται
ότι ήρθαν σε επαφή με ασθενή με κοροναϊό. Τα σημεία διέλευσης συνόρων
περιορίζονται από 49 σε 21.
Σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα για ολόκληρη την επικράτεια της Ουκρανίας
απαγορεύεται: η μη χρήση μάσκας σε όλους τους δημόσιους χώρους, η μετακίνηση
στους δρόμους χωρίς ταυτότητα και σε ομάδες περισσότερο από δύο άτομα, εκτός από
έκτακτες περιπτώσεις για τις ανάγκες εξυπηρέτησης ή συνοδείας παιδιών ηλικίας κάτω
των 14 ετών.
Οι ακόλουθες επιχειρήσεις μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες υπό κατάλληλες συνθήκες
υγιεινής: καταστήματα τροφίμων, εργαστήρια πώλησης εξαρτημάτων μεταφοράς και
γεωργικών μηχανημάτων, φαρμακεία και καταστήματα ιατρικών κτηνιατρικών
προϊόντων, καθώς και καταστήματα ζωοτροφων, φυτοφάρμακων και αγροτοχημικών
προϊόντων.
Έχουν εισαχθεί περιοριστικά μέτρα για την εξαγωγή ατομικού εξοπλισμού προστασίας.
Από τις 2 Απριλίου 2020, έχει εισαχθεί απαγόρευση των εξαγωγών φαγόπυρου
(buckwheat) και σπόρων αυτού μέχρι την 1η Ιουλίου 2020. Επιπλέον, καθορίστηκε
συγκεκριμένος όγκος σιταριού που μπορεί να εξαχθεί (20,2 εκατ. τόνοι) μέχρι τις 30
Ιουνίου.
Χρήσιμος σύνδεσμος
https://www.kmu.gov.ua/en/news/uryad-posilyuye-zahodi-bezpeki-dlya-borotbi-zkoronavirusom
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ/ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ
Πρεσβεία
Τηλέφωνα: +380 44 2524471 – 73 - +380 730429453 (εκτάκτου ανάγκης)
Ιστοσελίδα: http://www.mfa.gr/kiev - Email: gremb.kie@mfa.gr
Γραφείο ΟΕΥ Τηλέφωνα: +380 44 2543750, 254376 - Email: ecocom-kiev@mfa.gr
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ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Το διεθνές αεροδρόμιο ("Carrasco") της πρωτεύουσας παραμένει ανοικτό για τις
μεταφορές προϊόντων και εμπορευμάτων. Ο όγκος των τελευταίων πάντως έχει
μειωθεί σε σημαντικό βαθμό. Από τις εμπορικές εταιρείες, επί παρόντος, πτήσεις
διεξάγει μόνο η (χιλιανή) LATAM με προορισμούς αποκλειστικά Santiago και Sao Paolo.
Το λιμάνι του Μοντεβιδέο παραμένει ανοικτό για θαλάσσιες μεταφορές γενικού
χαρακτήρος. Παρατηρείται πάντως εντατικοποιημένος έλεγχος στα περισσότερα
στάδια (εκφορτώσεις, φορτώσεις, κλπ).
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ
Πρεσβεία
Τηλέφωνα: +598 27069092, 27091107 - +598 93701437 (εκτάκτου ανάγκης)
Email: gremb.mvd@mfa.gr

ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Επί του παρόντος, οι εμπορευματικές μεταφορές μέσω του διεθνούς αεροδρομίου
("Silvio Pettirossi") της πρωτεύουσας, πραγματοποιούνται κανονικώς.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ
Πρεσβεία (Μοντεβιδέο)
Τηλέφωνα: +598 27069092, 27091107 - +598 93701437 (εκτάκτου ανάγκης)
Email: gremb.mvd@mfa.gr

ΠΟΛΩΝΙΑ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Στις 15 Μαρτίου η πολωνική Κυβέρνηση έκλεισε τα σύνορα της χώρας για διάστημα 10
ημερών. Δεν υφίσταται, ωστόσο, απαγόρευση για διακίνηση αγαθών με οιοδήποτε
μέσο. Οι οδηγοί μέσων μεταφοράς εμπορευμάτων δεν υπόκεινται σε απαγόρευση
εισόδου στη χώρα και απαλλάσσονται από την 14ήμερη υποχρεωτική καραντίνα.
Η απαλλαγή από την υποχρεωτική καραντίνα ισχύει και για τους επαγγελματίες
οδηγούς στις διεθνείς συνδυασμένες μεταφορές.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ/ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ
Πρεσβεία
Τηλέφωνα: +4822 6929460, 1, 8 - +48 600576854 (εκτάκτου ανάγκης)
Ιστοσελίδα: http://www.mfa.gr/warsaw
Email: gremb.war@mfa.gr
Γραφείο ΟΕΥ
Τηλέφωνα: +4822 6229466 - Email: ecocom-warsaw@mfa.gr
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ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Ουδέν μέτρο έχει ληφθεί για τον περιορισμό των εμπορευματικών μεταφορών (οδικών
θαλάσσιων, σιδηροδρομικών, αεροπορικών). Εντούτοις, ο περιορισμός των πτήσεων
αναμένεται να επηρεάσει τη μεταφορά προϊόντων που διακινούνται με αυτόν το τρόπο.
Η Πορτογαλία έχει προβεί σε κλείσιμο συνόρων με τη γειτονική Ισπανία, από 17/3,
πλην εξαιρέσεων που αφορούν κατοίκους Πορτογαλίας, πολίτες άλλων χωρών που
θέλουν να επαναπατριστούν και διασυνοριακούς εργαζόμενους.
Έχει απαγορευτεί η αποβίβαση επιβατών (μη κατοίκων Πορτογαλίας)
κρουαζιεροπλοίων σε πορτογαλικούς λιμένες, ενώ η πορτογαλική αεροπορική εταιρεία
«TAP» έχει περιορίσει στο ελάχιστο το πτητικό της έργο στο εξωτερικό, διατηρώντας,
στοιχειωδώς, τις πτήσεις στο εσωτερικό της χώρας.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ/ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ
Πρεσβεία
Τηλέφωνα: +351 213031260 - +351 1916330072 (εκτάκτου ανάγκης)
Ιστοσελίδα: http://www.mfa.gr/lisbon
Email: gremb.lis@mfa.gr
Γραφείο ΟΕΥ
Τηλέφωνα: +351 213031267, 0, 2
Email: ecocom-lisbon@mfa.gr
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ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Από 22.3.2020 απαγορεύεται στους αλλοδαπούς να εισέλθουν στη Ρουμανία, με
εξαίρεση τους υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις οικογένειές τους, τους
κατόχους αδειών διαμονής στη Ρουμανία, ταξιδιώτες που μετακινούνται για
επαγγελματικούς λόγους και επιβάτες σε transit.
Μετά την επαρχία Suceava και η πόλη Tăndărei στην επαρχία Ialomiţa, στο
νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας τέθηκε σε καραντίνα στις 4.4.2020, βάσει του 7ου
στρατιωτικού διατάγματος που εκδόθηκε. Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση η είσοδος και
έξοδος από τις ως άνω περιοχές για μεταφορά εμπορευμάτων, ανεξαρτήτως της φύσης
τους, πρώτων υλών απαραίτητων για τη συνέχιση οικονομικής δραστηριότητας και τον
εφοδιασμό του πληθυσμού με βασικά αγαθά στις περιοχές υπό περιορισμό, καθώς
επίσης και η διέλευση ανθρώπων που δεν ζουν μεν στις ως άνω περιοχές, διεξάγουν
όμως οικονομικές δραστηριότητες στον τομέα της άμυνας, δημόσιας τάξης, εθνικής
ασφάλειας, υγείας, διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, τοπικής
αυτοδιοίκησης, κοινωνικής προστασίας, δικαστικών υπηρεσιών, υπηρεσιών δημοσίων
αγαθών, ενέργειας, γεωργίας, δημόσιας σίτισης, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών και
μεταφορών.
Βάσει του 8ου στρατιωτικού διατάγματος της 8ης Απριλίου, η Ρουμανία αναστέλλει τις
εξαγωγές σιτηρών και προϊόντων αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και μπισκοτοποιίας
(δασμολογική κλάση 19) για όσο διάστημα διαρκεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Εξαιρούνται οι εξαγωγές προς κράτη – μέλη ΕΕ, αρκεί αυτά να αποδεικνύουν ότι
προορίζουν τα εξαγόμενα από τη Ρουμανία προϊόντα για εγχώρια ή ενδοκοινοτική
κατανάλωση και όχι για επανεξαγωγές σε τρίτες χώρες.
Aπαγορεύεται η εξαγωγή από τη Ρουμανία ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού, και,
συγκεκριμένα, η μεταφορά ιατρικών συσκευών και υγειονομικού υλικού που
συνδέονται με την πρόληψη και την θεραπεία του COVID-19, καθώς και ορισμένων
φαρμάκων που περιλαμβάνονται στον εθνικό κατάλογο (Canamed). Αντιθέτως, η
μεταφορά υποσυστημάτων ή μερών ιατρικού εξοπλισμού που κατασκευάζονται στη
Ρουμανία για δικαιούχους εκτός χώρας δεν υπόκεινται στην εν λόγω απαγόρευση.
Οδικές μεταφορές
Μέτρα για επαγγελματίες οδηγούς:
Ελήφθησαν τα ακόλουθα πρόσθετα μέτρα που αφορούν πλέον όλους τους
επαγγελματίες οδηγούς, συμπεριλαμβανομένων και των ελαφρών οχημάτων μέγιστου
φορτίου 2,4 τόνων:
-Κατά την διέλευση των συνόρων είναι υποχρεωτικό να διαθέτουν και να φορούν μέσα
ατομικής προστασίας όπως χειρουργική μάσκα, γάντια, αντισηπτική γέλη και να
παρουσιάσουν τα έγγραφα όπου διαφαίνεται η ακολουθούμενη διαδρομή μέχρι τον
τελικό προορισμό
-Οι οδηγοί που προέρχονται από «κόκκινες ή κίτρινες ζώνες» ή διήλθαν από αυτές δεν
υποχρεούνται σε καραντίνα ή απομόνωση, εφόσον δεν παρουσιάζουν συμπτώματα της
ασθένειας.
Συνοριακοί σταθμοί:
Από τις 12.03.2020, η Ρουμανία έχει αναστείλει τη λειτουργία ορισμένων μικρών
συνοριακών σταθμών, για να διοχετεύσει προσωπικό σε συγκεκριμένους σταθμούς για
τον καλύτερο έλεγχο της εισερχόμενης και εξερχόμενης κυκλοφορίας.
Οι σταθμοί που εξακολουθούν να παραμένουν ανοιχτοί, σύμφωνα με τη Συνοριοφυλακή
Ρουμανίας, είναι οι κάτωθι:
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-Σύνορα Ρουμανίας-Βουλγαρίας: Giurgiu, Calafat, Vama Vecche
-Σύνορα Ρουμανίας-Μολδαβίας: Albiţa, Galaţi, Sculeni, Stinca
-Σύνορα Ρουμανίας – Ουγγαρίας: Halmeu, Valea Lui Mihai, Cenad, Vărşand
-Σύνορα Ρουμανίας – Σερβίας: Jimbolia, Portile de Fier
-Σύνορα Ρουμανίας – Ουκρανίας: Siret
Σημειώνεται ότι, δεδομένης της απόφασης Σερβίας, Ουκρανίας και Ουγγαρίας να
κλείσουν και τα δικά τους σύνορα, οι σταθμοί που έχουν παραμείνει ανοιχτοί
εξυπηρετούν κατά βάση τη διέλευση πολιτών προς τις χώρες τους, καθώς επίσης
εμπορευμάτων και συγκεκριμένων κατηγοριών διερχομένων, σύμφωνα πάντα με τις
προβλέψεις, τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας κάθε χώρας.
Παρατηρούνται καθυστερήσεις σε ορισμένους συνοριακούς σταθμούς της Ρουμανίας με
Βουλγαρία και Ουγγαρία, λόγω αυξημένων υγειονομικών ελέγχων που διενεργούν και
οι τρεις χώρες, με χρόνο αναμονής που, σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούσε τις 2,5
ώρες.
Γενικώς, μεγάλοι χρόνοι αναμονής για φορτηγά στα σύνορα με Ουγγαρία (ειδικά σε
Nadlac II και Bors) παρατηρούνται τις πρωινές – μεσημεριανές ώρες, ενώ προς το
βράδυ η κίνηση ομαλοποιείται. Στα σύνορα με Βουλγαρία (Giurgiu και Calafat) οι χρόνοι
αναμονής είναι αυξημένοι για φορτηγά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με
βελτιωμένους, ωστόσο, χρόνους αναμονής σήμερα σε σχέση με την προηγούμενη
εβδομάδα. Για επιβατηγά αυτοκίνητα η κατάσταση είναι καλύτερη σε σχέση με τα
φορτηγά.
Παρατίθεται σύνδεσμος της Συνοριοφυλακής, όπου αποτυπώνονται (σε διαρκώς
ανανεούμενο χάρτη, καθώς ενδέχεται να αλλάξουν τα δεδομένα) οι συνοριακοί σταθμοί
Ρουμανίας με όμορες χώρες, οι οποίοι παραμένουν σε λειτουργία, καθώς και o
εκτιμώμενος
χρόνο
αναμονής
σε
κάθε
έναν
από
αυτούς:
https://www.politiadefrontiera.ro/en/traficonline/
Η γραμμή πληροφοριών της Συνοριοφυλακής της Ρουμανίας είναι: 0040 219590.
Σε ορισμένους συνοριακούς σταθμούς (ιδίως στα σύνορα με Βουλγαρία), οι έλεγχοι
είναι εξαιρετικά σχολαστικοί, περιλαμβάνουν θερμομέτρηση των οδηγών και, σε
ελάχιστες περιπτώσεις, ακόμα και απαίτηση επίδειξης αρνητικού τεστ COVID-19.
Όσο διαρκεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όλες οι οδικές μεταφορές προς και από
Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία, Βέλγιο, Ελβετία, ΗΒ, Ολλανδία και Τουρκία
αναστέλλονται.
Αεροπορικές μεταφορές:
Ανεστάλησαν με νέο διάταγμα οι εμπορικές πτήσεις προς και από Αυστρία, Βέλγιο,
Ελβετία, ΗΠΑ, ΗΒ, Ολλανδία, Τουρκία και Ιράν για 14 ημέρες, αρχής γενομένης από 5
Απριλίου, ώρα 11 μμ. Με το εν λόγω διάταγμα επεκτείνεται χρονικά η αναστολή
πτήσεων προς και από Γαλλία και Γερμανία (επέκταση από 8 ως 14 Απριλίου). Πτήσεις
προς και από Ιταλία και Ισπανία είχαν ήδη ανασταλεί με προηγούμενα διατάγματα.
Εξαιρούνται μεταφορές εμπορευμάτων, πτήσεις κρατικών αεροσκαφών, πτήσεις για
παροχή ανθρωπιστικών και έκτακτων ιατρικών υπηρεσιών και για μεταφορά
ταχυδρομικού και υγειονομικού υλικού, ενώ ναυλωμένες πτήσεις εποχιακών
εργαζομένων πραγματοποιούνται κατόπιν έγκρισης των αρμόδιων υπηρεσιών των
χωρών προορισμού. Η τελευταία προϋπόθεση έγκρισης δεν ισχύει για εργαζομένους
στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας.
Θαλάσσιες μεταφορές:
Θαλάσσιες μεταφορές προς και από το λιμάνι της Κωνστάντζας γίνονται κανονικά.
Εφαρμόζονται μόνον πλέον αυστηρότεροι υγειονομικοί έλεγχοι.
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ΜΈΤΡΑ ΔΙΕΥΚΌΛΥΝΣΗΣ
Οι οδηγοί φορτίων άνω των 2,4 τόνων που δεν παρουσιάζουν συμπτώματα COVID-19
συμπληρώνουν το ειδικό έντυπο του ρουμανικού Υπουργείου Μεταφορών, δηλώνοντας
τόπο διαμονής κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, χωρίς να υποχρεούνται σε
καραντίνα ή υποχρεωτική παραμονή στο σπίτι, αν αποδείξουν ότι έχουν επαρκή
εξοπλισμό προφύλαξης. Η εξαίρεση εφαρμόζεται και σε οδηγούς φορτίων άνω των 2,4
τόνων όταν ταξιδεύουν για επαγγελματικούς σταθμούς στη Ρουμανία προς/από άλλο
κράτος-μέλος ΕΕ, ανεξαρτήτως ταξιδιωτικού μέσου. Οι οδηγοί φορτίων άνω των 2,4
τόνων που εισέρχονται transit στη Ρουμανία, δεν υποχρεούνται στη συμπλήρωση του
σχετικού υγειονομικού εντύπου, αρκεί: α) να χρησιμοποιούν συγκεκριμένους
διαδρόμους διέλευσης, εγκεκριμένους από το ρ/Υπ. Μεταφορών, β) ο χρόνος διέλευσής
τους από το ρουμανικό έδαφος να μην ξεπερνά τις 48 ώρες και γ) η στάθμευση του
οχήματος να γίνεται σε συγκεκριμένους χώρους, εμφανώς σηματοδοτημένους στους
διαδρόμους διέλευσης. Αν οι προϋποθέσεις α) και γ) δεν πληρούνται τότε οι οδηγοί
υποχρεωτικά τίθενται σε καραντίνα 14 ημερών και αναλαμβάνουν και το σχετικό
κόστος. Το φορτηγό μπορεί να παραλάβει άλλος εκπρόσωπος της εταιρίας. Καθ’ όλη τη
διάρκεια της διέλευσης, οι οδηγοί οφείλουν να έχουν ειδικό αυτοκόλλητο (vignette –
που θα προμηθεύονται από τις οικείες ρουμανικές αρχές) σε εμφανές σημείο στο
παράθυρο. Οι μηχανικοί τρένων και το προσωπικό των σιδηροδρομικών εταιριών
εξαιρούνται της καραντίνας.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ/ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ
Πρεσβεία
Τηλέφωνα: +4021 2094170-4 - +40766714976 (εκτάκτου ανάγκης)
Ιστοσελίδα: http://www.mfa.gr/bucharest
Email: gremb.buc@mfa.gr
Γραφείο ΟΕΥ
Τηλέφωνα: +40 212100748, 212115724
Email: ecocom-bucharest@mfa.gr
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ΡΩΣΙΑ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Ελήφθη απόφαση για την αναστολή εισόδου στη χώρα όλων των ξένων πολιτών.
Εξαιρούνται των περιορισμών που επιβάλλονται για την είσοδο στη χώρα ξένων
πολιτών, οι οδηγοί των εταιρειών διεθνών μεταφορών, τα πληρώματα των
αεροπορικών, θαλάσσιων, ποτάμιων μεταφορικών μέσων καθώς και των
σιδηροδρόμων.
Oι περιορισμοί δεν ισχύουν επίσης για τους Ρώσους οδηγούς διεθνών οχημάτων
μεταφοράς εμπορευμάτων, τα πληρώματα πλοίων της ποτάμιας ναυσιπλοΐας,
αμαξοστοιχιών και εταιρειών ταχυμεταφορών.
Η ρωσική κυβέρνηση εξέδωσε, από τις 02/03, Απόφαση για την προσωρινή
απαγόρευση εξόδου ή διέλευση τράνσιτ ιατρικών και παραϊατρικών προϊόντων, πλην
προϊόντων που προορίζονται για διεθνή ανθρωπιστική βοήθεια σε τρίτες χώρες ή για
απολύτως προσωπική χρήση των ίδιων των μεταφορέων.
Αεροπορικές μεταφορές
Η Ρωσία προέβη στη διακοπή, από 27/03, όλων των τακτικών και ναυλωμένων
πτήσεων, από τα ρωσικά αεροδρόμια προς χώρες του εξωτερικού και αντίστροφα, με
εξαίρεση τις πτήσεις επαναπατρισμού και εκείνες που πραγματοποιούνται σύμφωνα με
μεμονωμένες αποφάσεις της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
ΜΈΤΡΑ ΔΙΕΥΚΌΛΥΝΣΗΣ
Έχουν ληφθεί τα ακόλουθα μέτρα που αφορούν στις εισαγωγές, με σκοπό την ομαλή
τροφοδοσία της αγοράς:
α) Προσωρινή αναστολή (διάρκειας ενός μηνός, από 20/3) όλων των περιορισμών
(συμπεριλαμβανομένων των δασμολογικών) που αφορούν στην προμήθεια από το
εξωτερικό βασικών αγαθών (κατά κύριο λόγο φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού).
β) Απλοποίηση νομικού πλαισίου ηλεκτρονικών πωλήσεων ΟΤC προϊόντων
φαρμακευτικών σκευασμάτων (ακόμα και χωρίς συνταγή ιατρού) και ιατρικού
εξοπλισμού.
γ) Υιοθέτηση διαδικασιών Πράσινου Διαδρόμου (απρόσκοπτες και ανεμπόδιστες
εισαγωγές με ηλεκτρονικές διασαφήσεις) για τις εισαγωγικές επιχειρήσεις και τα
μεγάλα δίκτυα λιανικής που προβαίνουν απ’ ευθείας σε εισαγωγές:
(i) κοινωνικά σημαντικών αγαθών (που βρίσκονται σε καθεστώς διατίμησης): Βόειο
κρέας (εξαιρουμένου του κρέατος χωρίς κόκαλα), Χοιρινό κρέας (εξαιρουμένου του
κρέατος χωρίς κόκαλα), Αρνίσιο κρέας (εξαιρουμένου του κρέατος χωρίς κόκαλα),
Κοτόπουλο (εξαιρουμένων των μπουτιών κοτόπουλου), Κατεψυγμένα ψάρια, Βούτυρο,
Ηλιέλαιο, Πόσιμο γάλα, Αυγά κοτόπουλου, Κοκκοποιημένη ζάχαρη, Βρώσιμο αλάτι,
Μαύρο τσάι, Αλεύρι σίτου, Ψωμί σίκαλης, Προϊόντα αρτοποιίας από αλεύρι σίτου,
Ζυμαρικά (Βερμισέλι), Δημητριακά (γυαλισμένο ρύζι, κεχρί, μαυροσίταρο), Λαχανικά
(πατάτες, νωπό λευκό λάχανο, κρεμμύδια, καρότα) και Μήλα.
(ii) 36 τύπων ιατρικών συσκευών, όπως μάσκες και χειρουργικά κοστούμια,
χειρουργικά σύνολα, καλύμματα παπουτσιών, αναπνευστήρες και γάντια.
Ανεστάλη, από τις 21/03 έως τις 25/04, ο έλεγχος βάρους των οχημάτων
(ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων) που μεταφέρουν βασικά είδη διατροφής.
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Από τις 16/03, έχουν ανακληθεί οι καθιερωμένοι εαρινοί περιορισμοί κυκλοφορίας των
φορτηγών οχημάτων σε περιφερειακές και τοπικές οδούς ανά τη ρωσική επικράτεια, οι
οποίοι εφαρμόζονται ετησίως για λόγους ασφαλείας του οδικού δικτύου (οι δρόμοι να
μην είναι υγροί) κατά τη μετάβαση από το χειμώνα στην άνοιξη. Σημειώνεται ότι η εν
λόγω ανάκληση ισχύει σε κάθε Περιφέρεια, αναλόγως όμως των ιδιαιτεροτήτων της
(https://trans.ru/news/vesennie-ogranicheniya-2020-sroki-zakritiya-dorog-po-vsemregionam).
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ/ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ
Πρεσβεία
Τηλέφωνα: +7495 5392940, 1 - +7 915 4907895 (εκτάκτου ανάγκης)
Ιστοσελίδα: http://www.mfa.gr/russia
Email: gremb.mow@mfa.gr
Γραφείο ΟΕΥ
Τηλέφωνα: +7495 5392970
Email: ecocom-moscow@mfa.gr

ΣΕΡΒΙΑ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
- Κλείσιμο καταστημάτων σε εμπορικά κέντρα. Όλα τα καταστήματα μέσα σε εμπορικά
κέντρα κλείνουν εκτός από τα σούπερ μάρκετ, τα καταστήματα τροφίμων και τα
φαρμακεία.
- Αναστολή των δημόσιων μεταφορών. Η αναστολή ισχύει για: i) τις υπεραστικές και
αστικές λεωφορειακές μεταφορές, εκτός από τις μεταφορές που πραγματοποιούνται
αποκλειστικά για την εκτέλεση καθηκόντων των εργαζομένων, ii) διεθνείς και
εσωτερικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών · και iii) τη διεθνή και εσωτερική
ποτάμια μεταφορά επιβατών.
- Η απαγόρευση για τη συνοριακές διαβάσεις δεν ισχύει για τη μεταφορά αγαθών και
προσώπων στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια εισόδου στη Δημοκρατία της Σερβίας από
το Υπουργείο Υγείας. Επιπλέον, το μέτρο αυτό δεν ισχύει για οδηγούς φορτηγών που
εκτελούν διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές.
- Η διαμετοκόμιση (transit) μέσω της χώρας δεν μπορεί να παραταθεί πάνω από 12
ώρες από τη στιγμή που το όχημα εισήλθε στην επικράτεια της Δημοκρατίας της
Σερβίας.
- Έχουν κλείσει προσωρινά 44 σύνορα (https://www.iru.org/apps/flash-getfileaction?id=889&file=global-coronavirus-covid-19-outbreak.pdf) και οι διεθνείς οδικές
εμπορευματικές μεταφορές πρέπει να επαναπροσανατολιστούν στα ανοικτά σύνορα.
- Η κυβέρνηση της Σερβίας απαγορεύει την εξαγωγή μελάσσας ζαχαρότευτλων και
προϊόντων μαγιάς / προζύμι.
- Επίσης δεν επιτρέπεται η εξαγωγή φαρμάκων, ηλιελαίου, και ημιεπεξεργασμένων
ελαιών.
- Η εξαγωγή προϊόντων από αυτόν τον κατάλογο μπορεί να εγκριθεί μόνο σε
εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση της κυβέρνησης της Σερβίας.
- Απαγόρευση εξαγωγής φαρμάκων. Εξαγωγές και επανεξαγωγές φαρμάκων
απαγορεύονται, εκτός: i) όταν τα φάρμακα παράγονται στη Σερβία αλλά δεν είναι
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νηολογημένα στη Σερβία, δηλ. εκείνα που παράγονται αποκλειστικά για ξένες αγορές,
ii) όταν αλλοδαπός παραδίδει φάρμακα υπό καθεστώς διαμετακόμισης από την
τελωνειακή περιοχή της Σερβίας. Η απαγόρευση διαρκεί έως τις 18 Απριλίου 2020. Κατ’
εξαίρεση, η εξαγωγή και η επανεξαγωγή επιτρέπονται με ειδική πράξη της κυβέρνησης.
Ισχύουν επίσης τα ακόλουθα μέτρα για τις μετακινήσεις προσώπων:
- Καραντίνα για τους Σέρβους πολίτες που φθάνουν από περιοχές που επηρεάζονται
ιδιαίτερα από το Covid-19. Οι Σέρβοι πολίτες και οι αλλοδαποί που έχουν λάβει
προσωρινή διαμονή ή μόνιμη κατοικία στη Σερβία και καταφθάνουν από την Ελβετία,
την Ιταλία, το Ιράν, τη Ρουμανία, την Ισπανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Αυστρία, τη
Σλοβενία και την Ελλάδα, υπόκεινται σε καραντίνα 28 ημερών σε ειδικά καθορισμένες
περιοχές.
- Κλείσιμο όλων των συνοριακών διαβάσεων όσον αφορά στην είσοδο επιβατών στη
Σερβία για οδικές, σιδηροδρομικές και ποτάμιες μεταφορές. Όλα τα συνοριακά
περάσματα για την είσοδο των επιβατών στη Σερβία στις διεθνείς οδικές,
σιδηροδρομικές και ποτάμιες μεταφορές, καθώς και για την είσοδο μέσω συνοριακών
διαβάσεων για τη διέλευση των συνόρων σε γειτονικές χώρες, κλείνουν. Η είσοδος
μπορεί να χορηγηθεί προσωρινά με βάση την έγκριση της αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με
τα εθνικά συμφέροντα και για ανθρωπιστικούς λόγους.
- Απαγόρευση όλων των αφίξεων και αναχωρήσεων για διεθνείς αεροπορικές
μεταφορές επιβατών. Το μέτρο ισχύει για όλους τους αερολιμένες της Σερβίας.
- Πλήρης απαγόρευση επισκέψεων σε δημόσια πάρκα και δημόσιους χώρους που
προορίζονται για αναψυχή και αθλητισμό.
- Αυτό-απομόνωση για άτομα που φθάνουν από περιοχές που δεν επηρεάζονται
ιδιαίτερα από το Covid-19. Σέρβοι πολίτες και αλλοδαποί που έχουν λάβει προσωρινή
κατοικία ή μόνιμη κατοικία στη Σερβία, οι οποίοι φθάνουν από περιοχές που δεν
θεωρούνται βαριά επηρεασμένες από το Covid-19, υποβάλλονται σε αυτό-απομόνωση
(στο σπίτι) για 28 ημέρες.
- Δεν επιτρέπεται να συγκεντρώνονται περισσότερα από δύο άτομα σε ένα μέρος.
- Απαγόρευση κυκλοφορίας από το Σάββατο 4/4 στις 1μμ έως 5 το πρωί της Δευτέρας.
Οδικές μεταφορές
Συνοριακές διαβάσεις - Χρόνος αναφοράς (9/4)
HORGOŠ: Είσοδος στη Σερβία: χρόνος αναμονής 3-4 ώρες. Η διάβαση βρίσκεται σε
ουγγρικό σημείο ελέγχου. Λειτουργούν με πολύ αργούς ρυθμούς. Υπάρχει έντονο
μποτιλιάρισμα πριν από το τερματικό σταθμό.
Έξοδος από τη Σερβία: χρόνος αναμονής 30 λεπτά, 5 φορτηγά στη γραμμή αναμονής.
KELEBIA: Είσοδος στη Σερβία: χρόνος αναμονής 30 λεπτά, 5 φορτηγά στη γραμμή
αναμονής.
Έξοδος από τη Σερβία: καθυστέρηση.
TOVARNIK-ŠID: Είσοδος στη Σερβία: καμία καθυστέρηση.
Έξοδος από τη Σερβία: χρόνος αναμονής 10 λεπτά. 1 φορτηγό στη γραμμή αναμονής.
Στη διέλευση των συνόρων Tovarnik-Šid, τα εμπορεύματα που προέρχονται από την
Κροατία μπορούν να εισέλθουν μόνο εάν ο εκτελωνισμός έγινε στην Κροατία.
Τα εμπορεύματα που πρόκειται να παραδοθούν στην Κροατία θα πρέπει να
υποβληθούν σε εκτελωνισμό στην Κροατία.
BATROVCI: Είσοδος στη Σερβία: χρόνος αναμονής 3 ώρες. 2 χλμ. Γραμμή αναμονής,
Έξοδος από τη Σερβία: χρόνος αναμονής έως 30 λεπτά, 2 φορτηγά στη γραμμή
αναμονής.
PREŠEVO ΣΥΝΟΔΕΥΣΗ ΣΥΝΟΡΩΝ: Είσοδος στη Σερβία: χρόνος αναμονής 1 ώρα. 10-15
φορτηγά
στη
γραμμή
αναμονής.
Η
συνοριακή
ζώη
είναι
γεμάτη.
Έξοδος από τη Σερβία: καθυστέρηση.

67

GRADINA:
Είσοδος
στη
Έξοδος από τη Σερβία: καθυστέρηση.

Σερβία:

καμία

καθυστέρηση.

VATIN: Είσοδος στη Σερβία: χρόνος αναμονής 30-40 λεπτά, 5 φορτηγά στη γραμμή
αναμονής.
Έξοδος από τη Σερβία: χρόνος αναμονής 2-3 ώρες, περισσότερα από 20 φορτηγά στη
γραμμή αναμονής.
Από τις 6 Απριλίου δεν επιτρέπεται διαμετακομιστική κυκλοφορία προς τη Ρουμανία
μέσω των συνοριακών σταθμών Σέρπσκα Κρνιά και Đerdap. Τα φορτηγά από τη Σερβία
που διέρχονται και από τη Ρουμανία μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη διέλευση των
συνόρων Vatin.
Χρήσιµοι σύνδεσµοι
Γενικές πληροφορίες: https://www.wb6cif.eu/covid-19
Ειδήσεις μεταφορών και εμπόριο: https://www.wb6cif.eu/covid-19/transport-news
Κυβερνητικές
αποφάσεις:
https://www.wb6cif.eu/covid-19/governments-decisions
Αντιδράσεις διεθνών οργανισμών:https://www.wb6cif.eu/covid-19/covid-19-response-byinternational-organizations
Πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: https://www.wb6cif.eu/signal
ΜΕΤΡΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ
- Το αεροδρόμιο παραμένει ανοικτό για τη μεταφορά φορτίων.
- Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Σερβίας ξεκίνησε Γραμμή
Πληροφοριών (https://pks.rs ) για να ενημερώσει την επιχειρηματική κοινότητα στη
Σερβία σχετικά με όλα τα βασικά ζητήματα που σχετίζονται με την επιχειρηματική
δραστηριότητα στη χώρα και το εξωτερικό.
- Οι προθεσμίες διοικητικής διαδικασίας ακυρώνονται κατά τη διάρκεια της
κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Η ακύρωση των προθεσμιών σύμφωνα με το διάταγμα
αφορά επίσης τις διαδικασίες εκκίνησης για αναγκαστική εκκαθάριση σε εταιρείες,
ανεξάρτητα από το αν η σχετική απόφαση δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο του
Οργανισμού ή εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ/ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ
Πρεσβεία
Τηλέφωνα: +38111 3331900 - +381 63 492298 (εκτάκτου ανάγκης)
Ιστοσελίδα: www.mfa.gr/belgrade
Email: gremb.bel@mfa.gr
Γραφείο ΟΕΥ
Τηλέφωνα: +38111 3231577, 3222338
Email: ecocom-belgrade@mfa.gr
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ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Από τις 24 Μαρτίου, η είσοδος στη Σιγκαπούρη των κατόχων κάρτας εργασίας (και των
μελών των οικογενειών τους που διαθέτουν άδεια παραμονής) χορηγείται μόνο σε
όσους εργάζονται σε τομείς που παρέχουν ουσιώδεις υπηρεσίες. (π.χ. υγειονομική
περίθαλψη, μεταφορές κλπ).
Από 21η Μαρτίου, όλοι οι κάτοχοι άδειας εργασίας (Pass Pass, S-Pass, Άδεια Εργασίας,
Work Pass Pass) καθώς και οι οικογένειές τους (Dependent Pass, Long Term Social Pass
Pass) που επιστρέφουν στη Σιγκαπούρη από το εξωτερικό, πρέπει να έχουν
εξασφαλίσει την έγκριση του Υπουργείου Εργασίας (MOM) πριν από την άφιξή τους
στη Σιγκαπούρη.
Το μέτρο αυτό αφορά όλες τις χώρες. Ο εργοδότης πρέπει να υποβάλει αίτηση online.
Όσο το Υπουργείο Εργασίας δεν έχει εγκρίνει την αίτηση, το εν λόγω πρόσωπο δεν
επιτρέπεται να εισέλθει στη Σιγκαπούρη. Διαφορετικά, η άδεια εργασίας μπορεί να
ανακληθεί, πράγμα που σημαίνει απέλαση από τη χώρα.
Από 21η Μαρτίου, η Σιγκαπούρη επέκτεινε το μέτρο Stay-Home Notice (SHN) σε όλους
τους κατοίκους και άπαντες όσους εισέρχονται στη χώρα. Η τήρηση της καραντίνας,
διάρκειας 14 ημερών, επιβλέπεται αυστηρά από το κράτος μέσω αποστολής
ηλεκτρονικού μηνύματος (αποστέλλεται 3 φορές την ημέρα και πρέπει να απαντηθεί
εντός μίας ώρας από τον εσώκλειστο) , το οποίο εντοπίζει την τοποθεσία του κινητού, η
οποία πρέπει να είναι σύμφωνη με τη διεύθυνση, η οποία έχει δηλωθεί στο τελωνείο
κατά την είσοδο στη χώρα. Για όποιον παραβιάζει την υποχρέωση της υποχρεωτικής
καραντίνας προβλέπεται πρόστιμο έως 10.000 SGD ή φυλάκιση έως 6 μήνες ή και τα
δύο, η ακόμα και ανάκληση άδειας εργασίας.
Αναστέλλεται για το διάστημα από 7/4 - 4/5 η λειτουργία επιχειρήσεων και τομέων της
οικονομίας, οι οποίοι δεν προσφέρουν ουσιώδεις υπηρεσίες «essential services». Ως
ουσιώδεις υπηρεσίες, οι οποίες θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους κρίνονται: Δημόσιος
τομέας της χώρας, Εφοδιαστική αλυσίδα- λιανεμπόριο τροφίμων, Νοσοκομεία,
Βενζινάδικα και εταιρείες πετροχημικών, Φαρμακευτικές εταιρείες - παραγωγή
φαρμάκων, Καταστήματα οπτικών, Συνεργεία αυτοκινήτων, Τράπεζες και
Ασφαλιστικές υπηρεσίες, Τηλεπικοινωνίες και ταχυδρομικές υπηρεσίες, Δημόσιες
συγκοινωνίες, Δημόσια πάρκα αναψυχής, Καταστήματα ηλεκτρονικών, Υδραυλικοί,
ηλεκτρολόγοι, κλειδαράδες και Κομμωτήρια.
Αεροπορικές μεταφορές
Η σύνδεση της Ελλάδος με τη Σιγκαπούρη (κυκλοφορία αγαθών και προσώπων)
πραγματοποιείται πλέον με την αεροπορική εταιρεία Qatar μέσω Ντόχας. Η Scoot Air
έχει αναστείλει τη λειτουργία της έως την 31η Μαΐου, ενώ η Singapore Airlines, η οποία
έχει περιορίσει τη λειτουργία της κατά 97% θα πραγματοποιήσει ορισμένες πτήσεις,
μεταξύ άλλων σε Ζυρίχη, Λονδίνο Φρανκφούρτη εντός Απριλίου
Λόγω της διακοπής των απευθείας πτήσεων Αθήνας - Σιγκαπούρης, έχει σταματήσει η
εισαγωγή ελληνικών ιχθυρών και φρέσκων φρούτων και λαχανικών, τα οποία
κατέφθαναν αεροπορικώς. Μέσω της Qatar το κόστος μεταφοράς είναι απαγορευτικό
για τους εισαγωγείς στη Σιγκαπούρη.
ΜΕΤΡΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ
Με πρωτοβουλία της Σιγκαπούρης, 7 χώρες – συμπεριλαμβανομένων: Σιγκαπούρης,
Αυστραλίας, Καναδά, Χιλής, Ν. Ζηλανδίας, Μυανμάρ και Μπρουνέι – συμφωνήσαν στις
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25/3, να συνεργαστούν στενά για να εξασφαλίσουν ότι οι γραμμές εμπορίου από ξηράς,
αέρος και θαλάσσης θα παραμείνουν ανοιχτές για την αδιάκοπη ροή βασικών αγαθών
και προμηθειών, εν μέσω πανδημίας. Για το μεταξύ τους εμπόριο προβλέπεται η
αποφυγή επιβολής εξαγωγικών ελέγχων, καθώς και ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση
κωλυμάτων στην κίνηση εμπορικών ροών, ιδίως στα βασικά αγαθά.
Οι 7 χώρες δεσμεύτηκαν να συνεργαστούν, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και η
διασυνδεσιμότητα των αλυσίδων εφοδιασμού παγκοσμίως, καθώς η πανδημία έχει
αναγκάσει τις κυβερνήσεις να επιβάλουν αποκλεισμούς, απειλώντας τις προμήθειες
ζωτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων. Ο σ/ Υπουργός Εμπορίου
και Βιομηχανίας προσκάλεσε και άλλες χώρες να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία
διατήρησης ανοιχτών συνόρων για εμπορεύματα.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ/ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ
Πρεσβεία
Τηλέφωνα: +65 67323011 - +65 88761871 (εκτάκτου ανάγκης)
Email: gremb.sg@mfa.gr
Γραφείο ΟΕΥ
Τηλέφωνα: +65 67323015
Email: ecocom-singapore@mfa.gr

ΣΛΟΒΑΚΙΑ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Η κίνηση των φορτηγών οχημάτων που μεταφέρουν εμπορεύματα επιτρέπεται στη
Σλοβακία, τόσο για τις εσωτερικές, όσο και για τις διεθνείς μεταφορές, ωστε να
διασφαλίζεται η τροφοδοσία της αγοράς.
Υπάρχουν δέκα (10) συνοριακές διελεύσεις στα σύνορα της χώρας με τις γειτονικές
χώρες, οι οποίες παραμένουν ανοιχτές για τη διέλευση των φορτηγών:
-Σύνορα με Αυστρία: Jarovce - Kittsee
-Σύνορα με Τσεχία: Brodske - Breclav / Drietoma – Stary/ Hrozenkov Makov Bumbalka
-Σύνορα με Πολωνία: Tristena – Chyzne/ Vysrtf Komarnik – Barwinek
-Σύνορα με Ουκρανία: Vysne Nemecke - Uzhorod
-Σύνορα με Ουγγαρία: Milhosf- Tornyosnemeti / Sahy - Parassapuszta / Cunovo
Rajka
Η σλοβακική Αστυνομία έχει διασφαλίσει συγκεκριμένες διαδρομές κίνησης των
φορτηγών στην επικράτειά της. H σλοβακική Αστυνομία μπορεί να απαγορεύσει τη
στάση διερχόμενων φορτηγών σε συγκεκριμένους σταθμούς του οδικού της δικτυου,
εαν υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση άλλων φορτηγών. Όλοι οι οδηνοί των Φοοτηνών θα
πρέπει να χρησιμοποιούν προστατευτικό εξοπλισμό, τον οποίο είναι υποχρεωμένος να
τους παρέχει ο εργοδότης.
Όσον αφορά τους οδηγούς των φορτηγών οχημάτων που διαμένουν και εργάζονται
στη Σλοβακία ισχύουν τα ακόλουθα:
-Eίναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν τις οδηγίες του σλοβακικού Οργανισμού Δημόσιας
Υγείας για τις ασφαλείς μετακινήσεις τους.
-Οι οδηγοί που επιστρέφουν στη Σλοβακία από διεθνή μετακίνηση και έχουν
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ακολουθήσει πιστά τις οδηγίες ασφαλούς μετακίνησης, δεν παραμένουν σε κατ οίκον
περιορισμό 14 ημερών. Ωστόσο συστήνεται κατά τη μία εβδομαδα της υποχρεωτικής
ξεκούρασης μετά την εκτέλεση του δρομολογίου να παραμείνουν στην οικία τους και να
μην έρχονται σε στενή επαφή με τα μέλη της οικογένειάς τους.
-Οι οδηγοί που παρουσιάζουν ύποπτα συμπτώματα κορωνοϊού μετά από διεθνή
μετακίνησή τους και ο γενικός ιατρός τους υποχρεώνει σε κατ' οίκον περιορισμό,
μπορούν να λάβουν άρση του περιορισμού μόνον απο ιατρό.
-Οι οδηγοί που θα επιστρέψουν στη Σλοβακία με το προσωπικό τους όχημα, μετά από
διεθνή μετακίνησή τους για μεταφορά φορτίου με φορτηγό από γειτονική χωρα προς
τρίτη χώρα, υπόκεινται σε υποχρεωτικό κατ' οίκον περιορισμό 14 ήμερων, τοσο οι ίδιοι
οσο και η οικογένειά τους που διαμένει στην ίδια οικία.
-Οι οδηγοί που υποχρεούνται σε κατ' οίκον περιορισμό 14 ημερών, μπορούν να
μεταβούν σε εξοχική τους κατοικία όπου θα διανύσουν τις 14 αυτές ημέρες.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ
Πρεσβεία
Τηλέφωνα: +4212 54434143, 4 - +421 948461990 (εκτάκτου ανάγκης)
Ιστοσελίδα: http://www.mfa.gr/bratislava
Email: gremb.brt@mfa.gr

ΣΛΟΒΕΝΙΑ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Από 04.04.2020 όλοι οι εισερχόμενοι στη χώρα Σλοβένοι πολίτες καθώς και οι υπήκοοι
άλλων κρατών υποβάλλονται σε καραντίνα διάρκειας 14 ημερών. Οι εισερχόμενοι που
παρουσιάζουν σημάδια της νόσου θα πρέπει να απομονώνονται.
Τα μέτρα δεν εφαρμόζονται σε μετανάστες εργαζόμενους, σε πρόσωπα που
μεταφέρουν προϊόντα στη Σλοβενία ή διέρχονται τράνζιτ από τη χώρα με εμπορεύματα,
σε πρόσωπα που ταξιδεύουν διερχόμενα από τη Σλοβενία και εξέρχονται από τη χώρα
την ίδια ημέρα. Τα μέτρα ισχύουν για πρόσωπα που περνούν τα σύνορα της χώρας για
εποχιακή εργασία.
Οδικές - σιδηροδρομικές μεταφορές
Λειτουργούν έξι (6) συνοριακές διαβάσεις μεταξύ Ιταλίας-Σλοβενίας.
Οι επιβατικές σιδηροδρομικές συνδέσεις Ιταλίας-Σλοβενίας αναστέλλονται. Εξαιρούνται
από την απαγόρευση οι εμπορευματικές σιδηροδρομικές μεταφορές.
Οι λεωφορειακές συνδέσεις μεταξύ Ιταλίας-Σλοβενίας αναστέλλονται.
Οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές από Ιταλία προς Σλοβενία αναστέλλονται εκτός
από τις μεταφορές που αφορούν σε μεταφορά ταχυδρομείου, προστατευτικού και
ιατρικού εξοπλιαμού καθώς και ανθρωπιστικής βοήθειας.
Σημειώνεται ότι η Σλοβενία είναι χώρα τράνζιτ και παρόλο που η ίδια δεν προκαλεί
προβλήματα στην εκτέλεση μεταφορικού έργου πολλές φορές καθυστερεί τη διέλευση
φορτηγών προκειμένου να έχει εξασφαλιστεί από πριν ότι οι γειτονικές προς αυτήν
χώρες θα επιτρέψουν την περαιτέρω διέλευση των φορτηγών και αυτά δεν θα
εγκλωβιστούν εντός της Σλοβενίας.
Αεροπορικές μεταφορές
Από 17 Μαρτίου ανεστάλησαν όλες οι πτήσεις από το διεθνές αεροδρόμιο της
Λουμπλιάνας προς όλους τους προορισμούς.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ/ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ
Πρεσβεία
Τηλέφωνα: +3861 4201400, 10 - +38 651449956 (εκτάκτου ανάγκης)
Ιστοσελίδα: http://www.mfa.gr/ljubljana
Email: gremb.lju@mfa.gr
Γραφείο ΟΕΥ
Τηλέφωνα: +3861 2811258
Email: ecocom-ljubljana@mfa.gr

ΣΟΥΗΔΙΑ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Μέχρι στιγμής η σουηδική Κυβέρνηση δεν έχει προβεί σε κανένα μέτρο περιορισμού ή
απαγόρευσης στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών –πλην της διακοπής των
πτήσεων της αεροπορικής εταιρείας SAS-, ενώ παράλληλα σημειώνεται ότι δεν έχει
προβεί σε ουσιώδεις περιορισμούς στην κυκλοφορία προσώπων –πλην του κλεισίματος
Λυκείων και Πανεπιστημίων και της απαγόρευσης συγκεντρώσεων άνω των 50
προσώπων-.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ/ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ
Πρεσβεία
Τηλέφωνα: +4685 4566010 - +46 765800952 (εκτάκτου ανάγκης)
Ιστοσελίδα: http://www.mfa.gr/stockholm
Email: info.stockholm@mfa.gr
Γραφείο ΟΕΥ Τηλέφωνα: +4685 4566016 - Email: commerce.stockholm@mfa.gr
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ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Οι εγγραφές και άλλες τελωνειακές συναλλαγές για εμπορεύματα που εισάγονται στη
χώρα, πραγματοποιούνται σε συνοριακούς τερματικούς σταθμούς και η περαιτέρω
μεταφορά τους προς τον προορισμό πραγματοποιείται μόνον από εθνικούς
διαμεταφορείς, σύμφωνα με την ABBAT (Ένωση Οδικών Μεταφορικών Εταιρειών
Τατζικιστάν). Τα μέτρα καραντίνας που λαμβάνονται στη χώρα ισχύουν και για τους
οδηγούς φορτηγών στην είσοδο στο Τατζικιστάν, με την υποχρέωση να υποβάλλονται
σε καραντίνα 14 ημερών.
Σύμφωνα με υφιστάμενη πληροφόρηση, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του
Τατζικιστάν έχει αναστείλει, από τις 20/03, προσωρινά την εναέρια κυκλοφορία (ξένων
και τοπικών αεροπορικών εταιρειών) με λοιπές χώρες. Πραγματοποιούνται μόνον
αεροπορικές συνδέσεις μεταξύ της πρωτεύουσας Dushanbe και τριών εγχώριων
προορισμών: Khujand, Kulyab και Khorog.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ/ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ
Πρεσβεία
Τηλέφωνα: +7495 5392940, 1 - +7 915 4907895 (εκτάκτου ανάγκης)
Ιστοσελίδα: http://www.mfa.gr/russia
Email: gremb.mow@mfa.gr
Γραφείο ΟΕΥ
Τηλέφωνα: +7495 5392970
Email: ecocom-moscow@mfa.gr
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ΤΑΥΛΑΝΔΗ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Οδικές μεταφορές
Οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί και τα μέτρα κοινωνικής απομόνωσης, τα οποία έχουν
υιοθετηθεί μέχρι στιγμής δεν επηρεάζουν άμεσα τις εμπορευματικές μεταφορές. Από το
κλείσιμο των οδικών συνόρων με Λάος Καμπότζη, Μυανμάρ και Μαλαισία εξαιρούνται,
ρητά, οι εμπορευματικές μεταφορές και επιτρέπεται η διελευση φορτηγών με μόνο
επιβάτη τον οδηγό από συγκεκριμένα σημεία διέλευσης.
Σε κοινό ανακοινωθέν των Υπουργών Οικονομικών των κρατών ASEAN στις 11/3
υπήρξε συμφωνία ότι περιορισμοί στη διακρατική μετακίνηση θα πρέπει να
λαμβάνονται αποκλειστικά επι τη βάσει προτεραιοτήτων για τη δημόσια υγεία και να
μην περιορίζουν κατά το δυνατόν το εμπόριο.
Οι εξαγωγείς θα πρέπει πάντως να αναμένουν κάποιες καθυστερήσεις.
Αεροπορικές μεταφορές
Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ανακοίνωσε αρχικά απαγόρευση πτήσεων 3-6
Απριλίου και, λίγο πριν εκπνεύσει το διάστημα αυτό, την παρέτεινε έως τις 18 Απριλίου.
Ισχύει απαγόρευση εξαγωγών μασκών προσώπου (με κάποιες εξαιρέσεις για μάσκες
χρησιμοποιούμενες στη βιομηχανία). Συγκεκριμένα προϊόντα πολυπροπυλένιου έχουν
συμπεριληφθεί στις κατηγορίες προϊόντων ελεγχόμενης τιμής.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ/ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ
Πρεσβεία
Τηλέφωνα: +622 66 70090, 1, 2 – +6684 0105060 (εκτάκτου ανάγκης)
Ιστοσελίδα: http://www.mfa.gr/missionsabroad/en/thailand-en
Email: gremb.ban@mfa.gr
Γραφείο ΟΕΥ
Τηλέφωνα: +66 2 6670090, 2 - Email: ecocom-bangkok@mfa.gr

ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Η χώρα έχει απαγορεύσει τις επιβατικές πτήσεις από τις 18/3 και στις 20/3 ανέστηλε
τη σιδηροδρομική σύνδεση με την Αιθιοπία. Αμφότερα τα μέτρα αναφέρονται στους
επιβάτες και δεν περιλαμβάνουν τις εμπορευματικές μεταφορές που διεκπεραιώνονται
κανονικά.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ/ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ
Πρεσβεία
Τηλέφωνα: +251 11 4654911/12 - +251 904391296 (εκτάκτου ανάγκης)
Email: gremb.addis@mfa.gr
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ΤΟΥΡΚΙΑ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Οδικές/ σιδηροδρομικές μεταφορές
Από 19/3 και μέχρι πέρας της πανδημίας, τα χερσαία σύνορα της Τουρκίας με την
Ελλάδα παραμένουν κλειστά. Συγκεκριμένα, κλείνουν οι μεθοριακές οδικές και
σιδηροδρομικές διαβάσεις σε Ipsala, Pazarkule και Uzunkopru (Ελλάδα) καθώς και
Kapikule και Derekoy (Βουλγαρία). Ανάλογες αποφάσεις έχουν παρθεί και για τις
μεθοριακές διαβάσεις με λοιπές συνορεύουσες χώρες στα δυτικά και νότια της
Τουρκίας. Βάσει της ανωτέρω απόφασης, απαγορεύεται η έξοδος από τη Τουρκία
Τούρκων πολιτών και συναφώς των Τούρκων οδηγών οχημάτων (λεωφορείων,
φορτηγών και Ι.Χ). Έλληνες και λοιποί πολίτες ΕΕ δεν μπορούν να εισέλθουν στη χώρα,
ενώ μπορούν να εξέλθουν από την Τουρκία οδικώς για μια μόνο φορά και μόνο από τη
συνοριακή διάβαση Υψάλων / Κήπων. Σύμφωνα πάντα με την απόφαση αυτή, οι
εμπορευματικές μεταφορές δεν διακόπτονται, πλην όμως υπόκεινται στους
περιορισμούς και διαδικασίες που θέτουν τα Υπουργεία Υγείας και Εμπορίου.
Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών της Τουρκίας, από 9/4, θέτει τις προϋποθέσεις,
υπό τις οποίες (α) οδηγοί και οχήματα θα διέρχονται από την Τουρκία, (β) οδηγοί και
οχήματα θα εισέρχονται στη χώρα, (γ) οδηγοί και οχήματα θα εξέρχονται αυτής και
(δ) εμπορεύματα θα μεταφέρονται με πλοία RO/RO.
Σύμφωνα με διευκρινίσεις που παρεσχέθησαν από τις τουρκικές Αρχές, οι θεωρήσεις
χορηγούνται κανονικά σε Έλληνες οδηγούς φορτηγών, καθώς δεν έχει μεταβληθεί η
έως τώρα εφαρμοζόμενη πρακτική.
Αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές
Οι αεροπορικές εμπορευματικές μεταφορές (cargo) συνεχίζονται, σύμφωνα με
απόφαση της τουρκικής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Από 19/3 και μέχρι πέρας
πανδημίας τα θαλάσσια σύνορα της Τουρκίας με την Ελλάδα παραμένουν κλειστά.
Αναστέλλονται μέχρι πέρας πανδημίας όλες οι θαλάσσιες συνδέσεις με τα ελληνικά
νησιά.
Σημειώνεται ότι με Απόφαση των Υπουργών Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών και
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της Ελλάδας ισχύει προσωρινός περιορισμός εν
όλω της προσγείωσης αεροσκαφών που προέρχονται από την Τουρκία, θαλασσίων,
σιδηροδρομικών και οδικών συνδέσεων με τη χώρα αυτή, καθώς και εισόδου
προσώπων, για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την
περαιτέρω διασπορά της πανδημίας κορωνοϊού. Η απαγόρευση δεν καταλαμβάνει
(α) Έλληνες πολίτες, κατόχους άδειας διαμονής και πρόσωπα με κύρια κατοικία ή
συνήθη διαμονή στην Ελλάδα, (β) τη διέλευση φορτηγών οχημάτων για τη μεταφορά
εμπορευμάτων
και
(γ)
τη
μεταφορά
εμπορευμάτων
με
πλοία
(Απ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20042/22.3.2020).
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ/ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΕΥ
Πρεσβεία
Τηλέφωνα: +90312 4480647, 0387 - +90 5300697638 (εκτάκτου ανάγκης)
Ιστοσελίδα: http://www.mfa.gr/ankara
Email: gremb.ank@mfa.gr
Γραφεία ΟΕΥ
Άγκυρα: Τηλέφωνα: +90312 4278307, 8 - Email: ecocom-ankara@mfa.gr
Κων/πολη: Τηλέφωνα: +90 212 2927118 - Email: ecocom-istanbul@mfa.gr
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ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Από τις 24/3, οι μεταφορές εμπορευμάτων με προορισμό τη χώρα ή για διαμετακόμιση
μέσω του εδάφους της, διενεργούνται μέσω των ειδικών διασυνοριακών σημείων
ελέγχου Garabogaz και Farap. Εν λόγω μεταφορές πραγματοποιούνται από μεταφορείς
του Τουρκμενιστάν. Η συνοριακή υπηρεσία και η Υπηρεσία Υγειονομικού Ελέγχου
απαιτούν από τους οδηγούς να προσκομίζουν ιατρικά πιστοποιητικά που να έχουν
εκδοθεί όχι νωρίτερα από 24 ώρες πριν από την είσοδο στο Τουρκμενιστάν,
επιβεβαιώνοντας την απουσία κορωνοϊού. Σε αντίθετη περίπτωση, ο οδηγός
μεταφέρεται σε διασυνοριακό σημείο ελέγχου για εξέταση (το αποτέλεσμα της
ανάλυσης παρέχεται εντός 12 ωρών). Σε περίπτωση θετικής εξέτασης στην πανδημική
νόσο, ο υπό εξέταση μπορεί να τοποθετηθεί στο Κέντρο Λοιμωδών Νοσημάτων ή σε
άλλο ιατρικό ίδρυμα για πρόσθετες εξετάσεις μέχρι 24 ημέρες.
Τα φορτηγά οχήματα μεταφέρονται στα σημεία φορτο-εκφόρτωσης, υπό τη συνοδεία
οχημάτων τροχαίας. Σημειώνεται ότι εξαιτίας της έλλειψης επαρκών καυσίμων (για
ανεφοδιασμό της συνοδείας) συμβαίνουν μεγάλες διακοπές. Κατά τη διαδρομή προς
την πρωτεύουσα Ashgabat, τα φορτηγά περνούν από το τελωνειακό σταθμό του
Choganly. Όσον αφορά στη μεταφορά μέσω της Κασπίας, οι φορτο-εκφορτώσεις
διενεργούνται στο διεθνή λιμένα Turkmenbashi. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις
διαμετακόμισης, τα ρυμουλκούμενα για τη μετέπειτα μεταφορά τους, αποσυνδέονται
από τους ελκυστήρες.
Σύμφωνα με υφιστάμενη πληροφόρηση, υπάρχουν περιορισμοί στην εσωτερική
εναέρια και σιδηροδρομική κυκλοφορία, που αναμένονται να διαρκέσουν μέχρι τα τέλη
Απριλίου.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ/ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ
Πρεσβεία
Τηλέφωνα: +7495 5392940, 1 - +7 915 4907895 (εκτάκτου ανάγκης)
Ιστοσελίδα: http://www.mfa.gr/russia - Email: gremb.mow@mfa.gr
Γραφείο ΟΕΥ Τηλέφωνα: +7495 5392970 - Email: ecocom-moscow@mfa.gr
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ΤΣΕΧΙΑ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Παρά τη θέση σε ισχύ περιορισμών στη διασυνοριακή μεταφορά προσώπων από και
προς την Τσεχία, βάσει της κατάστασης έκτακτης ανάγκης η οποία έχει κηρυχθεί λόγω
της πανδημίας COVID-19, το τσεχικό Υπουργείο Μεταφορών διευκρινίζει ρητώς ότι τα
μέτρα απαγόρευσης εισόδου δεν ισχύουν για τις διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές
κάθε είδους, καθώς ορίζονται και συγκεκριμένες εξαιρέσεις για οδηγούς φορτηγών και
λεωφορείων (αφορά μόνο σε άδεια λεωφορεία), πληρώματα μεταφορικών
αεροσκαφών, οδηγούς και πληρώματα αμαξοστοιχιών, καπετάνιους και πληρώματα
πλοίων κ.α..
Το Υπουργείο Μεταφορών σημειώνει ότι η απαγόρευση μεταφορών δια μέσου των
οδικών συνόρων της Τσεχίας δεν ισχύει για τις διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές
αγαθών είτε αυτές εκτελούνται από οχήματα με βάρος άνω των 3,5 τόνων, εφόσον
προορίζονται για τη μεταφορά εμπορευμάτων, είτε από οχήματα με μέγιστο
επιτρεπόμενο βάρος έως 3,5 τόνους, εφόσον πάλι προορίζονται για τη μεταφορά
αγαθών, ήτοι, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω οχήματα ανήκουν στην «Κατηγορία
Ν». Κατά τη διέλευση των συνόρων, είναι απαραίτητο να αποδειχθεί:
α) ότι το όχημα είναι κατηγορίας Ν (π.χ. μέσω τεχνικού εγγράφου),
β) ότι η μεταφορά πραγματοποιείται σε σχέση με τις δραστηριότητες του μεταφορέα,
είτε για δική του χρήση είτε για χρήση τρίτου (π.χ. με τη μορφή αποδείξεων φορτίου,
τιμολογίου ή παραγγελίας),
γ) η σχέση του προσώπου που οδηγεί το όχημα με τον μεταφορέα (υπό τη μορφή
σύμβασης εργασίας ή πιστοποιητικού για τους εργαζόμενους στις διεθνείς μεταφορές)
Το
πιστοποιητικό
μπορεί
να
ληφθεί
από
τον
εξής
σύνδεσμο:
https://tinyurl.com/rrmxet7
Σε περίπτωση αυτοαπασχολούμενων θα πρέπει να υφίσταται απόσπασμα από το
Εμπορικό Μητρώο. Για λεπτομέρειες: https://tinyurl.com/uzpqpke
ΜΕΤΡΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ
Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Μεταφορών έχει παράσχει μια γενική εξαίρεση στους
περιορισμούς χρήσης των αυτοκινητοδρόμων και των δρόμων πρώτης κατηγορίας για
φορτηγά, καθώς και ότι οι περιορισμοί στους χρόνους οδήγησης / ξεκούρασης για τους
οδηγούς που μεταφέρουν αγαθά στην τσεχική επικράτεια αντιμετωπίζονται με
προσωρινή ανοχή. Οι μεταφορείς θα πρέπει να χρησιμοποιούν συγκεκριμένες
διαβάσεις: https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22240339&doctype=ART
Αν και σε κάποιες συνοριακές διαβάσεις είχαν αναφερθεί καθυστερήσεις – ορισμένες εξ
αυτών σημαντικές – η κατάσταση φαίνεται να εξομαλύνεται, ενώ δίνεται
προτεραιότητα σε μεταφορείς αλλοιώσιμων αγαθών, ζώντων ζώων, καυσίμων,
ιατρικού υλικού και ταχυδρομείου. Το Υπουργείο Μεταφορών διαθέτει, τέλος, ειδική
γραμμή στην αγγλική για πληροφορίες επί θεμάτων διεθνών μεταφορών: +420225131
820.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ/ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ
Πρεσβεία
Τηλέφωνα: +420 222 250943, 955 - +420 775033669 (εκτάκτου ανάγκης)
Ιστοσελίδα: http://www.mfa.gr/prague - Email: gremb.pra@mfa.gr
Γραφείο ΟΕΥ Τηλέφωνα: +420 222 251260 - Email: ecocom-prague@mfa.gr
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ΤΥΝΗΣΙΑ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Έχει επιβληθεί γενική απαγόρευση κυκλοφορίας. Εξαιρούνται από την απαγόρευση οι
γιατροί, οι υπηρεσίες ασφαλείας, οι αλυσίδες υπεραγορών τροφίμων, οι τράπεζες, οι
βιομηχανίες παραγωγής βιώσιμων αγαθών, οι οργανισμοί ύδρευσης, ηλεκτρισμού και
τηλεπικοινωνιών.
Οδικές μεταφορές
Ολα τα συνοριακά περάσματα είναι κλειστά. Εξαιρούνται η μεταφορά αγαθών και
περιπτώσεις επαναπατρισμού.
Αεροπορικές μεταφορές
Ως προς τις αεροπορικές συνδέσεις, διατηρούνται μόνο οι πτήσεις αποκλειστικά
εμπορικών φορτίων (cargo).
Θαλασσιες μεταφορές
Οι τυνησιακοί λιμένες παραμένουν κλειστοί για κάθε επιβατική σύνδεση και η
λειτουργία τους περιορίζεται στη διασφάλιση της μεταφοράς εμπορευμάτων από και
προς την Τυνησία. Παράλληλα απαγορεύεται η αποβίβαση των πληρωμάτων των
εμπορικών πλοίων ανεξάρτητα από τις περιστάσεις και επιβάλλεται αυστηρός
υγειονομικός έλεγχος του πλοίου από τυνησιακά υγειονομικά συνεργεία πριν από την
έναρξη των εμπορικών δραστηριοτήτων εκφόρτωσης. Σημειώνεται ότι κλειστοί
παραμένουν οι αλιευτικοί λιμένες και οι μαρίνες σε όλα τα μη τυνησιακά σκάφη
αναψυχής και αλιείας.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ/ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ
Πρεσβεία
Τηλέφωνα: +21671 288411, 288890, 288608 - +216 95430380 (εκτάκτου ανάγκης)
Ιστοσελίδα: http://www.mfa.gr/tunis
Email: gremb.tun@mfa.gr
Γραφείο ΟΕΥ
Τηλέφωνα: +216 71846632, 71288411
Email: grtradetun@mfa.gr
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ΧΙΛΗ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Μέτρα που έχουν ληφθεί, αφορούν σε περιορισμό κίνησης προσώπων και όχι αγαθών.
Σημειώνονται κάποιες καθυστερήσεις στις τελωνειακές διαδικασίες.
ΜΕΤΡΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ
Τα χιλιανά Τελωνεία έχουν ενημερώσει ότι καταβάλλουν προσπάθειες για περιορισμός
τελωνειακών διατυπώσεων, όπως την αυτοπρόσωπη παρουσία των ενδιαφερομένων.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ/ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ
Πρεσβεία
Τηλέφωνα: +5622 2127900, 2128365, 2128486- +56 999740099 (εκτάκτου ανάγκης)
Ιστοσελίδα: http://www.mfa.gr/missionsabroad/santiago
Email: gremb.san@mfa.gr

ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Δεν έχουν επιβληθεί περιορισμοί στις εμπορευματικές μεταφορές, λόγω της πανδημίας
COVID 19, σε κανένα μέσο μεταφοράς.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΧΗΣ
Γενικό Προξενείο
Τηλέφωνα: +852 27741682, 29181836 - +852 91200768 (εκτάκτου ανάγκης)
Ιστοσελίδα: http://www.mfa.gr/hongkong
Email: grgencon.cg@mfa.gr
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