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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

 
Επικαιροποίηση ενημέρωσης για τα ταξιδιωτικά μέτρα λόγω πανδημίας κορωνοϊού (Covid-19) στη 
Γερμανία 

 

Α) Υπάρχει ταξιδιωτική οδηγία να αποφεύγονται τα μη απαραίτητα τουριστικά και λοιπά ταξίδια στο 
εξωτερικό διεθνώς. Αυτή η οδηγία ισχύει τουλάχιστον μέχρι τέλη Απριλίου. Αύριο αναμένονται νεότερες 
πληροφορίες. 

Β) Μέχρι σήμερα, 14.04.2020, έχουν καθιερωθεί έλεγχοι στα σύνορα με Αυστρία, Ελβετία, Γαλλία, 
Λουξεμβούργο και Δανία, όπως και στα αεροπορικά ταξίδια από Ιταλία και Ισπανία. Από αύριο 
αναμένονται νεότερες πληροφορίες. 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 
(στα γερμανικά):  

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2020/corona/liste-
grenzuebergangsstellen.pdf?__blob=publicationFile&v=8 

Γ) 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, ανεξαρτήτου υπηκοότητας, αεροπορικώς και 
αποκλειστικά στα αεροδρόμια του Αμβούργου, Βερολίνου-Σένεφελντ, Λειψίας, Ντύσσελντορφ, 
Φρανκφούρτης Χαν, Καρλσρούης/Μπάντεν Μπάντεν και Νυρεμβέργης, οι οποίοι θα εργασθούν για τη 
συγκομιδή αγροτικών προϊόντων. Οι εργαζόμενοι θα παραλαμβάνονται στο αεροδρόμιο από τις εταιρείες 
πρόσληψης. Κατά την είσοδο τους θα διενεργείται με ευθύνη των εργοδοτών σχετικός ιατρικός έλεγχος, 
τα αποτελέσματα του οποίου θα αποστέλλονται στην τοπική υγειονομική αρχή, ενώ υποχρεούνται να 
παραμείνουν σε καραντίνα για 14 ημέρες. 
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- 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.)  

 

Ιστοσελίδες στα αγγλικά: 

ΥΠΕΞ: https://www.auswaertiges-amt.de/en/einreiseundaufenthalt/coronavirus  

Υπουργείο Εσωτερικών:  

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/EN/topics/civil-protection/coronavirus/coronavirus-faqs.html  

 


