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ΘΕΜΑ: Μέτρα στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών λόγω πανδημίας
Κορωνοϊού (COVID-19)
Σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές στην Περιφέρεια Κουρδιστάν και στο
ευρύτερο Ιράκ, ισχύουν τα εξής:
Περιφέρεια Κουρδιστάν
Οδικές μεταφορές
Τουρκία: Από την συνοριακή τουρκοϊρακινή δίοδο Khabur/Ibrahim Khalil (η
σημαντικότερη από άποψη εμπορευματικής κίνησης ιρακινή πύλη εισόδου),
απαγορεύεται η εκατέρωθεν διέλευση φορτηγών. Σε εμπορεύματα από ή προς
Τουρκία, επιτρέπεται η μεταφόρτωση τους στην ουδέτερη ζώνη μεταξύ τουρκικής
και ιρακινής (κουρδικής) πλευράς σε ιρακινό ή τουρκικό φορτηγό αντίστοιχα.
Ιράν: Στις συνοριακές διελεύσεις με το Ιράν επιτρέπεται η μεταφορά προϊόντων.
Ομοίως, εμπορεύματα προερχόμενα από το Ιράν μεταφορτώνονται σε ιρακινά
φορτηγά.
Δεν επιτρέπεται εντός της Περιφέρειας η κυκλοφορία φορτηγών που μεταφέρουν
προϊόντα εκτός τροφίμων, φαρμακευτικών και καυσίμων.
Απαγορεύεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων (και φορτηγών
συμπεριλαμβανομένων) μεταξύ 1200 μμ και 0600 πμ.
Αεροπορικές μεταφορές
Το αεροδρόμιο του Ερμπίλ είναι κλειστό προσωρινά για επιβατικές μεταφορές,
ωστόσο, διεξάγονται διεθνείς μεταφορές «cargo». Δεν υπάρχει κάποια εξαίρεση στο
είδος των διακινούμενων προϊόντων ωστόσο οι διαδικασίες είναι περισσότερο
χρονοβόρες. Εμπορευματικές μεταφορές με λοιπά αεροδρόμια του Ιράκ (Βαγδάτης,
Βασόρας) δεν πραγματοποιούνται
Ευρύτερο Ιράκ
Οδικές μεταφορές
Ιορδανία: Επιτρέπεται η μεταφορά προϊόντων τα οποία μεταφορτώνονται σε φορτηγά
της χώρας προορισμού
Ιράν: Επιτρέπεται η μεταφορά προϊόντων. Εμπορεύματα προερχόμενα από το Ιράν
μεταφορτώνονται σε ιρακινά φορτηγά.
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Σαουδική Αραβία : Οι συνοριακές διελεύσεις είναι κλειστές και για εμπορευματικές
μεταφορές
Κουβέιτ: Ομοίως, η συνοριακή δίοδος είναι κλειστή για εμπορευματικές μεταφορές
Συρία: Λόγω σημαντικών προβλημάτων ασφαλείας δεν τίθεται θέμα διακίνησης
εμπορευμάτων διασυνοριακά
Επιτρέπονται οι εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των επαρχιών του Ιράκ καθώς και
με την Περιφέρεια Κουρδιστάν
Αεροπορικές μεταφορές
Δεν διεξάγονται διεθνείς μεταφορές «cargo» από το αεροδρόμιο της Βαγδάτης
Θαλάσσιες μεταφορές
Δεν υφίστανται περιορισμοί στην διακίνηση εμπορευμάτων από και προς το λιμάνι
Umm Qasr (Βασόρα)
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