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Προσωρινού χαρακτήρα μέτρα στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών λόγω πανδημίας 
κορωνοϊού (Covid-19) 
 

Για την προστασία της δημόσιας υγείας και την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19, η Ομοσπονδιακή 
Κυβέρνηση αλλά και οι Κυβερνήσεις των Ομοσπονδιακών Κρατιδίων έχουν λάβει μέτρα περιορισμού 
των μετακινήσεων, τα οποία ωστόσο δεν παρακωλύουν ευθέως τις εμπορευματικές μεταφορές προς και 
εντός της χώρας. Τα προβλήματα που έχουν προκύψει στο εμπόριο και τις μεταφορές προέρχονται 
κυρίως από τα μέτρα που έχουν ληφθεί από τις όμορες χώρες. Αναλυτικότερα οι επιπτώσεις αφορούν στα 
κάτωθι: 

Οδικές μεταφορές 

Στη Γερμανία εφαρμόζονται από 16.03.2020 έλεγχοι στα χερσαία σύνορα με την Αυστρία, την Ελβετία, 
τη Γαλλία, το Λουξεμβούργο και τη Δανία, οι οποίοι ωστόσο αφορούν τη διέλευση προσώπων και όχι 
αγαθών και εμπορευμάτων. Πολίτες της ΕΕ (πλην Γερμανών υπηκόων) και υπήκοοι τρίτων χωρών 
απαγορεύεται να διασχίσουν τα χερσαία σύνορα της Γερμανίας, εκτός από τις ακόλουθες εξαιρέσεις και 
υπό την προϋπόθεση προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών τα οποία αποδεικνύουν την ανάγκη 
διέλευσης: 

α) για λόγους ιατρικής περίθαλψης και μετάβασης σε τελετή, κατά περίπτωση. 

β) λόγοι που σχετίζονται με την εργασία/διασυνοριακοί μετακινούμενοι και εποχικοί εργαζόμενοι. 

γ) πολίτες της ΕΕ και υπήκοοι τρίτων χωρών που επιστρέφουν στη χώρα καταγωγής ή μόνιμης κατοικίας 
τους (για την οποία έχουν άδεια παραμονής μακράς διαρκείας), διερχόμενοι μέσω Γερμανίας για να 
φτάσουν στον τελικό προορισμό τους. 

Από τις 20.03.2020, η διέλευση των συνόρων στα χερσαία σύνορα με τις Αυστρία, Γαλλία, 
Λουξεμβούργο, Δανία και Ελβετία περιορίζεται σε συγκεκριμένα σημεία. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
π.χ. σε περίπτωση σοβαρών προβλημάτων στην κυκλοφορία, δύναται κατ’ εξαίρεση να επιτραπεί η 
διέλευση και από άλλα διασυνοριακά σημεία. 

Κατά συνέπεια, λόγω των μέτρων που έχει λάβει τόσο η Γερμανία όσο και τα γειτονικά Κράτη για 
συνοριακούς ελέγχους προσώπων, παρατηρούνται καθυστερήσεις στη διασυνοριακή κυκλοφορία των 
προϊόντων/αγαθών. Παράλληλα, έχουν επιβληθεί μέτρα υγιεινής για τους οδηγούς των φορτηγών (χρήση 
μασκών και αντισηπτικών), η εφαρμογή των οποίων όμως δεν δύναται να διασφαλιστεί, λόγω ελλείψεων 
στην αγορά. Δεδομένου ότι η μη εφαρμογή των ως άνω μέτρων επισύρει πρόστιμα, πολλά δρομολόγια 
δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν. Επιπλέον, η απαγόρευση διελεύσεων προσώπων με συμπτώματα που 
ενδέχεται να υποδηλώνουν μόλυνση με κορωνοϊό Covid-19 ισχύει και για τους οδηγούς. Σε αυτήν την 
περίπτωση ακολουθούνται οι, κατά περίπτωση, οδηγίες των αρμόδιων Υγειονομικών Αρχών. 

Ταυτόχρονα, βέβαια, έχουν ληφθεί και μέτρα, προσωρινού χαρακτήρα, που στοχεύουν στη διευκόλυνση 
των οδικών εμπορευματικών μεταφορών, ήτοι: 

α) 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. 

β) τα Ομοσπονδιακά Κρατίδια έλαβαν οδηγία από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση να εφαρμόζουν 
λωρίδες ταχείας διέλευσης (πράσινες λωρίδες) στις τελωνειακές διαβάσεις, προκειμένου να δίδεται 
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προτεραιότητα στη μεταφορά σημαντικών αγαθών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτούνται πρόσθετες 
πιστοποιήσεις για εμπορεύματα και αγαθά που διακινούνται νόμιμα στην εσωτερική αγορά της ΕΕ.  

γ) εφαρμόζεται προσωρινή και περιορισμένη χαλάρωση στην επιβολή των μέγιστων χρόνων οδήγησης 
και υποχρεωτικών χρόνων ανάπαυσης στους οδηγούς των οχημάτων που μεταφέρουν βασικά αγαθά, 
όπως τρόφιμα, φάρμακα, ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό και καύσιμα, σύμφωνα με το άρθρο 14 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006. 

Σιδηροδρομικές μεταφορές 

Λόγω των ανωτέρω προβλημάτων στις οδικές μεταφορές, αλλά και των κλειστών οδικών συνόρων με την 
Ιταλία, αναζητούνται εναλλακτικές λύσεις, όπως π.χ. η μεταφορά τροφίμων μέσω του σιδηροδρομικού 
δικτύου. Σημειώνεται, ότι αυτού του είδους οι μεταφορές περιορίζονται αποκλειστικά στο ξηρό φορτίο. 
Αναμένεται πάντως στο άμεσο μέλλον σημαντική άνοδος του σιδηροδρομικού μεταφορικού έργου προς 
τη Γερμανία. 

Αεροπορικές μεταφορές 

Η αναστολή των περισσότερων επιβατικών πτήσεων προς τη Γερμανία έχει επηρεάσει, ως ένα βαθμό και 
τις εμπορευματικές μεταφορές, δεδομένου ότι οι πτήσεις αυτές έχουν και αποστολές cargo. Σε κάθε 
περίπτωση πάντως, οι περισσότερες πτήσεις, οι οποίες μεταφέρουν αποκλειστικά εμπορεύματα, προς το 
παρόν διεξάγονται κανονικά. Εξάλλου, εξετάζεται η «χαλάρωση» του μέτρου της απαγόρευσης 
πραγματοποίησης πτήσεων κατά τις νυχτερινές ώρες, γεγονός που θα δημιουργήσει βραχυπροθέσμως τις 
προϋποθέσεις ενίσχυσης και των αποστολών cargo. 

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 για τους πολίτες 
τους, παρατηρείται έλλειψη προσωπικού και αδυναμία εκτέλεσης δρομολογίων. Ως εναλλακτική 
δυνατότητα «παράκαμψη» για την, πλέον δυσχερή λόγω καθυστερήσεων, χερσαία σύνδεση από τη 
Δυτική Ευρώπη μέσω της Πολωνίας και της Λιθουανίας προς τα άλλα κράτη της Βαλτικής,, έχει 
δρομολογηθεί από την εσθονική εταιρεία Tallink μια νέα θαλάσσια σύνδεση για εμπορευματικές 
μεταφορές μεταξύ Γερμανίας (Mukran στο Rügen) και Εσθονίας (λιμάνι Paldiski κοντά στο Ταλίν), μια 
φορά την ημέρα, διάρκειας 20 ωρών. 


