
 

 

 

ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ  

ΒΔΡΟΛΙΝΟ 
ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 

ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 

 

   

   

ΘΔΜΑ:  Θέζε ζε ηζρύ λέσλ κέηξσλ ζηνλ ηνκέα ησλ εκπνξεπκαηηθώλ κεηαθνξώλ εμαηηίαο ηεο 
παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνύ 

 

Νέν κνληέιν γηα ηηο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο έζεζε ζε ηζρύ ηελ πεξαζκέλε Παξαζθεπή (08/01 η.έ.) ε 

νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε ηεο Γεξκαλίαο κε ηε ζέζπηζε δηαηάγκαηνο κε βάζε ην νπνίν απζηεξνπνηείηαη, 

πξνζσξηλώο , ην πιαίζην ησλ εκπνξεπκαηηθώλ κεηαθηλήζεσλ από ην εμσηεξηθό πξνο ην εζσηεξηθό ηεο 

ρώξαο, νδεγώλ θνξηεγώλ, πξνζσπηθνύ πδάηηλσλ κέζσλ, ζηδεξνδξόκσλ θαη αεξνπνξηθώλ εηαηξεηώλ, 

θαζώο θαη ππαιιήισλ πνπ εξγάδνληαη ζε ζηαζεξέο εγθαηαζηάζεηο ππεξεζηώλ logistics νη νπνίνη εμαηηίαο 

ηεο εξγαζίαο ηνπο ππνρξενύληαη λα ηαμηδεύνπλ γηα επαγγεικαηηθνύο ιόγνπο. 

 

Τν πξόηππν δηάηαγκα, ην νπνίν εκπεξηέρεη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πξνο ηα νκόζπνλδα θξαηίδηα ζηα 

νπνία ππάγεηαη ε δηθαηνδνζία εμεηδίθεπζεο ησλ θαλόλσλ θαξαληίλαο ησλ σο άλσ αλαθεξόκελσλ 

κεηαθηλνύκελσλ πξνζώπσλ, έρεη πξνθαιέζεη ήδε αληηδξάζεηο από ηνπο εθπξνζώπνπο θιαδηθώλ 

ελώζεσλ, νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ όηη νη αιπζίδεο εθνδηαζκνύ ζα θαηαξξεύζνπλ. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα ην δηάηαγκα νξίδεη όηη όπνηνη εξγαδόκελνη εθ ησλ αλαθεξόκελσλ θαηεγνξηώλ ηεο 

πξώηεο παξαγξάθνπ επηζηξέθνπλ από πεξηνρέο πςεινύ θηλδύλνπ, πέξαλ ηεο ππνρξέσζεο πξνζθόκηζεο 

αξλεηηθνύ ηεζη, νθείινπλ λα παξακείλνπλ ζε θαξαληίλα δέθα (10) εκεξώλ, εθηόο εάλ απνδεηθλύνπλ ηελ 

παξακνλή ηνπο ζηελ πεξηνρή πςεινύ θηλδύλνπ γηα ιηγόηεξν από 24 ώξεο, ή ε Γεξκαλία απνηειεί 

ελδηάκεζν ζηαζκό δηέιεπζεο (transit) θαη παξακείλνπλ ζε απηή γηα ιηγόηεξν από 24 ώξεο. Από ην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ δηαηάγκαηνο εμαηξνύληαη όζνη έρνπλ εκβνιηαζηεί ή έρνπλ, απνδεδεηγκέλα, λνζήζεη θαηά 

ην ηειεπηαίν εμάκελν. Επηπιένλ εηζάγεηαη εμαίξεζε από ηελ ππνρξέσζε παξακνλήο ζε θαξαληίλα γηα 

όζνπο νδεγνύο θνξηεγώλ νρεκάησλ (LKW) παξακέλνπλ νδηθώο ζηε Γεξκαλία γηα ιηγόηεξν από 72 ώξεο.  

 

Τν σο άλσ κέηξν ην νπνίν ζύκθσλα κε ζηνηρεία από ηελ νκνζπνλδηαθή ζηαηηζηηθή ππεξεζία αλακέλεηαη 

λα επεξεάζεη πεξί ηνπο 120.000 νδεγνύο θνξηεγώλ νρεκάησλ, θξίζεθε από πιεπξάο νκνζπνλδηαθήο 

θπβέξλεζεο θαη Π/Θ νκόζπνλδσλ θξαηηδίσλ επηβεβιεκέλν, εμαηηίαο ηνπ θόβνπ κεηάδνζεο ζηελ 

επηθξάηεηα ηεο ρώξαο ηνπ κεηαιιαγκέλνπ ζηειέρνπο ηνπ θνξσλντνύ πνπ θξίλεηαη κε βάζε ηα κέρξη 

ζηηγκήο δεδνκέλα πνιύ πην κεηαδνηηθό από ην βαζηθό ζηέιερνο ηνπ ηνύ, έσο όηνπ δηεπθξηληζηεί από ηηο 

αξκόδηεο πγεηνλνκηθέο αξρέο ε πνξεία εμέιημεο ηεο επηδεκηνινγηθήο θαηάζηαζεο.  

 

Υπνκλεζηηθά αλαθέξνπκε όηη ηελ πεξαζκέλε άλνημε είραλ ιεθζεί από γ/πιεπξάο κέηξα πνπ ζηόρεπαλ 

ζηε δηεπθόιπλζε ησλ νδηθώλ εκπνξεπκαηηθώλ κεηαθνξώλ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε επαξθήο 

ηξνθνδνζία ησλ ππεξαγνξώλ/θαηαζηεκάησλ κε πξντόληα, ελώ ηα νκνζπνλδηαθά θξαηίδηα είραλ ιάβεη 

νδεγία λα εθαξκόδνπλ ισξίδεο ηαρείαο δηέιεπζεο (πξάζηλεο ισξίδεο) ζηηο ηεισλεηαθέο δηαβάζεηο, 

πξνθεηκέλνπ λα δίδεηαη πξνηεξαηόηεηα ζηε κεηαθνξά ζεκαληηθώλ αγαζώλ  (ηξόθηκα, θάξκαθα, είδε 

πγεηνλνκηθνύ εμνπιηζκνύ θιπ.).  

 

Σε αλνηρηή επηζηνιή ηνπο πξνο ηνπο αξκόδηνπο Υπνπξγνύο ηεο ρώξαο, πέληε νκνζπνλδηαθέο ελώζεηο 

εηαηξεηώλ κεηαθνξώλ θαη logistics (BGL, DSLV, BIEK AMÖ θαη BWVL) επηζεκαίλνπλ ηελ αλάγθε 

εμαίξεζεο ησλ επαγγεικαηηώλ ησλ θιάδσλ ηνπο από ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ δηαηάγκαηνο, ηόζν γηα ηελ 



 

πξνζηαζία ηεο πγείαο ηνπο, όζν θαη γηα ηε δηαζθάιηζε ηήξεζεο αλνηρηώλ ησλ «πξάζηλσλ ισξίδσλ» γηα 

ηηο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο, ην νπνίν κάιηζηα απνηέιεζε θεληξηθό ζηόρν ηεο γ/Πξνεδξίαο ηνπ 

Σπκβνπιίνπ ηεο ΕΕ θαηά ην β  ́εμάκελν 2020.  

 

Ωζηόζν γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκόζηαο πγείαο αιιά θαη ζε κία πξνζπάζεηα γηα ηελ απνθπγή εηθόλσλ 

θπθινθνξηαθήο ζπκθόξεζεο, ζαλ απηέο πνπ απνηππώζεθαλ ζηα ζύλνξα ηεο ρώξαο θαηά ην μέζπαζκα 

ηεο παλδεκίαο ηνλ πεξαζκέλν Μάξηην, αιιά θαη πξνζθάησο ζην ΗΒ, ε νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε έιαβε 

ηειηθώο ηα σο άλσ αλαθεξόκελα κέηξα πεξηνξηζκνύ ησλ κεηαθηλήζεσλ, ηα νπνία, όπσο ππνζηεξίδεη ν 

Υπνπξγόο Μεηαθνξώλ ηεο ρώξαο, δελ παξαθσιύνπλ επζέσο ηηο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο πξνο θαη 

εληόο ηεο ρώξαο, απνηεινύλ απιώο θαηεπζπληήξηα νδεγία πξνο ηα νκόζπνλδα θξαηίδηα. 

 

 


