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ΘΕΜΑ:

Μέτρα στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών λόγω πανδημίας κορωνοϊού (Covid-19).

Οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί και τα μέτρα κοινωνικής απομόνωσης, τα οποία έχουν υιοθετηθεί
μέχρι στιγμής, δεν επηρεάζουν άμεσα τις εμπορευματικές μεταφορές, καθώς από το κλείσιμο των οδικών
συνόρων με Λάος, Καμπότζη, Μυανμάρ και Μαλαισία εξαιρούνται, ρητά, οι εμπορευματικές μεταφορές και
επιτρέπεται η διέλευση φορτηγών με μόνο επιβάτη τον οδηγό από συγκεκριμένα σημεία διέλευσης.
Σε κοινό ανακοινωθέν των Υπουργών Οικονομικών των κρατών ASEAN στις 11 Μαρτίου υπήρξε,
μάλιστα, συμφωνία τους ότι περιορισμοί στη διακρατική μετακίνηση θα πρέπει να λαμβάνονται
αποκλειστικά επί τη βάσει προτεραιοτήτων για τη δημόσια υγεία και να μην περιορίζουν κατά το δυνατόν
το εμπόριο.
Σε ό,τι αφορά τις αεροπορικές μεταφορές, παρότι τα εξαιρετικά μέτρα που εφαρμόζονται από τις
19 Μαρτίου (ανάγκη πιστοποιητικού υγείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που καλύπτει τον ιό
covid-19), αφορούν στη μεταφορά προσώπων, είναι δεδομένο ότι οι διεθνείς περιορισμοί πτήσεων
επηρεάζουν και την αεροπορική μεταφορά εμπορευμάτων και, ιδίως, την αποστολή ευπαθών προϊόντων.
Πέρα των ανωτέρω, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για απαιτήσεις συμπληρωματικών
διατυπώσεων ή υγειονομικών ή φυτοϋγειονομικών πιστοποιητικών εξαιτίας του ιού covid-19. Κατά την
επικοινωνία μας με τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές δεν αναφέρθηκε κάποια αλλαγή του γενικότερου
ρυθμιστικού πλαισίου, ούτε των τελωνειακών διαδικασιών, με εξαίρεση τα όσα αναφέρουμε κατωτέρω.
Τονίστηκε, όμως, ότι οι εξαγωγείς πρέπει να αναμένουν επιπλέον καθυστερήσεις και διαρκή μεταβολή στη
ζήτηση συγκεκριμένων προϊόντων.
Ειδικότερα μέτρα που έχουν ληφθεί για συγκεκριμένα προϊόντα περιλαμβάνουν:
- την απαγόρευση εξαγωγής μασκών προσώπου, στην οποία έχουμε ήδη αναφερθεί στο με
Α.Π.Φ.3320/1/ΑΣ15/12.03.2020 έγγραφό μας. Συγκεκριμένα, το εν λόγω προϊόν αρχικά είχε
συμπεριληφθεί στα προϊόντα ελεγχόμενης τιμής στις 4 Φεβρουαρίου και είχε ανακοινωθεί ότι
επιτρέπεται εξαγωγή τους μέχρι 500 τεμάχια μόνο. Κατόπιν καταστρατηγήσεων με αποστολή
περισσοτέρων μικρών φορτίων αποφασίστηκε στις 21 Φεβρουαρίου η ανάγκη προηγούμενης
σχετικής άδειας από το τμήμα εσωτερικού εμπορίου. Τελικά, το υπουργικό συμβούλιο
ενέκρινε στις 3 Μαρτίου εντολή για απαγόρευση των εξαγωγών μάσκας προσώπου, με στόχο
τη διασφάλιση επαρκούς εγχώριου εφοδιασμού. Από την απαγόρευση εξαιρούνται μόνο
συγκεκριμένες κατηγορίες μασκών που παράγονται με προδιαγραφές που χρησιμοποιούνται
σε βιομηχανικά εργοστάσια και όσες υπόκεινται σε περιορισμούς εμπορικών σημάτων.
- την ανακατάταξη των προϊόντων τζελ που περιέχουν οινόπνευμα ως καλλυντικά προϊόντα.
Συγκεκριμένα, αρχικά τα προϊόντα που περιέχουν οινόπνευμα και χρησιμοποιούνται για
απολύμανση των χεριών συμπεριλήφθηκαν στον κατάλογο προϊόντων ελεγχόμενης τιμής στις
4 Φεβρουαρίου, ενώ καθορίστηκε ότι ο εισαγωγέας/εξαγωγέας πρέπει να ειδοποιεί το τμήμα
εσωτερικού εμπορίου για επιμέρους στοιχεία που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τιμή κόστους
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και πώλησης, ποσότητες εξαγωγής και εισαγωγής και πωλήσεων ανά μήνα. Στη συνέχεια και
προκειμένου να αποφευχθούν ελλείψεις στην αγορά, η Ταϊλανδική Υπηρεσία Τροφίμων και
Φαρμάκων (FDA) ανακοίνωσε στις 11 Μαρτίου ότι τα προϊόντα τζελ που περιέχουν
οινόπνευμα, όπως τα απολυμαντικά χεριών, αφαιρούνται πλέον από την κατηγορία των
ρυθμιζόμενων ιατρικών συσκευών και προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά επανέρχονται στην
κατηγορία των καλλυντικών προϊόντων, ώστε να μπορέσουν να φτάσουν στο κοινό ταχύτερα.
- την περίληψη συγκεκριμένων προϊόντων πολυπροπυλένιου (polypropylene-spunbond) στις
κατηγορίες προϊόντων ελεγχόμενης τιμής, με τις ίδιες υποχρεώσεις πληροφόρησης του
τμήματος εσωτερικού εμπορίου από τον εισαγωγέα/εξαγωγέα.
Συμπληρωματικά αναφέρουμε ότι η αντιπροσωπεία της ΕΕ συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά
με τις επιπτώσεις του ιού covid-19 σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, καθώς και εκτιμήσεις σχετικά με τις
γενικότερες επιπτώσεις στην οικονομία, με στόχο τη δημιουργία ικανοποιητικής εικόνας της κατάστασης
που έχει πλέον δημιουργηθεί.
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