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Ειδήζεις οικονομικού και εμπορικού ενδιαθέρονηος  

 

 

Λήςε κέηξσλ γηα ηηο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο ζηελ Οπγγαξία, εμαηηίαο ηνπ COVID-19  

 

Δπί ηνπ παξόληνο (23 Μαξηίνπ 2020) θαη βάζεη επίζεκσλ αλαθνηλώζεσλ, δελ έρνπλ επηβιεζεί 

πεξηνξηζηηθά κέηξα ζηηο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο πξνο θαη από ηελ Οπγγαξία, εμαηηίαο ηεο 

παλδεκίαο ηνπ COVID-19. ύκθσλα κε δειώζεηο ηνπ Τπνπξγνύ Δμσηεξηθώλ Τπνζέζεσλ & 

Δκπνξίνπ, Péter Szijjártó, θαηαβάιιεηαη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα, πξνθεηκέλνπ λα ζπλερηζζεί 

απξόζθνπηα ε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ, πξνο θαη από ηελ Οπγγαξία, αιιά θαη εληόο ηεο ρώξαο, 

ώζηε λα δηαζθαιηζηεί ε επάξθεηα ηνπ ιανύ ζε αγαζά θαη λα εληζρπζεί ε νηθνλνκία. 

Πξνβιήκαηα κεγάισλ θαζπζηεξήζεσλ πνπ είραλ εκθαληζηεί ζην ζπλνξηαθό ζηαζκό 

Hegyeshalom-Nickelsdorf, ζύλνξα Ασζηρίας-Οσγγαρίας, εμαηηίαο ζπζζώξεπζεο ζηελ πιεπξά 

ηεο Απζηξίαο, ρηιηάδσλ επηβαηεγώλ απηνθηλήησλ (θπξίσο Ρνπκάλσλ θαη Βνπιγάξσλ πνιηηώλ 

πνπ ήζειαλ λα δηαζρίζνπλ ηελ Οπγγαξία θαη λα επηζηξέςνπλ ζηηο ρώξεο ηνπο), ελώ είρε ήδε 

ηεζεί (από 16/3 θαη ώξα 24:00) ζε εθαξκνγή ην θιείζηκν ησλ ζπλόξσλ ζε κε Ούγγξνπο πνιίηεο, 

εμνκαιύλζεθαλ θαη ε δηέιεπζε ησλ θνξηεγώλ απηνθηλήησλ πνπ εθηεινύλ εκπνξεπκαηηθέο 

κεηαθνξέο δηεμάγεηαη θαλνληθά. Η δηέιεπζε θνξηεγώλ κε ζθνπό ηε κεηαθνξά αγαζώλ 

επηηξέπεηαη επίζεο θαη από ηηο δηαβάζεηο Rábafüzes θαη Kópháza.  

Παξάιιεια, γηα ηε δηεπθόιπλζε θαη ηαρύηεξε δηέιεπζε θνξηεγώλ απηνθηλήησλ κεηαμύ 

λοβακίας-Οσγγαρίας, νη δύν ρώξεο ζπκθώλεζαλ ζηελ αύμεζε ησλ ζπλνξηαθώλ δηαβάζεσλ, 

από δύν ζε ηξεηο. Έηζη, νη εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο κεηαμύ ινβαθίαο-Οπγγαξίαο ζα 

δηεμάγνληαη από ηνπο ζπλνξηαθνύο ζηαζκνύο Rajka, Parassapuszta θαη Tornyosnémeti. 

Δληνύηνηο, ιόγσ ησλ απμεκέλσλ ειέγρσλ, νη απηνθηλεηηζηέο ζα πξέπεη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνη 

γηα θαζπζηεξήζεηο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: ζηνλ ζπλνξηαθό ζηαζκό Rajka (ινβαθία), 

θαζπζηέξεζε πεξίπνπ 60΄, ζην Hegyeshalom (Απζηξία) 120΄, ζην Rábafüzes (Απζηξία) 60΄ θαη 

ζην Parassapuszta (ινβαθία) 90΄. 

Απξόζθνπηα ζπλερίδνληαη θαη νη εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο κεηαμύ λοβενίας-Οσγγαρίας, αλ 

θαη πθίζηαληαη απζηεξνί έιεγρνη. Δπηηξέπεηαη, επίζεο, ε δηέιεπζε ηξάλδηη ζηελ Οπγγαξία, 

θνξηεγώλ πνπ πξνέξρνληαη από ινβελία θαη έρνπλ πξννξηζκό άιιε όκνξε ηεο Οπγγαξίαο 

ρώξα, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζα ππνζηνύλ επηπιένλ ειέγρνπο, ζα αθνινπζνύλ ζπγθεθξηκέλε 

δηαδξνκή πνπ ζα ηνπο ππνδεηρζεί θαη ζα κπνξνύλ λα αλεθνδηαζηνύλ κόλν ζε ζπγθεθξηκέλα 



πξαηήξηα θαπζίκσλ. Οη ίδηεο πξνϋπνζέζεηο ηζρύνπλ θαη γηα ηε δηέιεπζε ηξάλδηη ζηελ Οπγγαξία, 

θνξηεγώλ πξνεξρόκελα από Οπθξαλία, Ρνπκαλία θαη εξβία. 

Δηδηθά γηα θνξηεγά πνπ θαηαθζάλνπλ ζηελ Οπγγαξία από Ιηαιία, ε παξάδνζε ησλ 

εκπνξεπκάησλ ζα γίλεη θαλνληθά ζην ζεκείν εθθόξησζεο, ηελ εθθόξησζε ζα πξαγκαηνπνηήζεη 

ην εθεί πξνζσπηθό, ελώ ν νδεγόο ζα πξέπεη λα παξακείλεη εληόο ηνπ θνξηεγνύ θαη ζηε ζπλέρεηα, 

αθνινπζώληαο ηε ζπληνκόηεξε δηαδξνκή, λα θαηεπζπλζεί πξνο ην θαηάιπκά ηνπ όπνπ θαη ζα 

παξακείλεη κέρξη ην επόκελν δξνκνιόγηό ηνπ.  

Σέινο, αλαθέξεηαη όηη έρεη δηαθνπεί ε ζηδεξνδξνκηθή ζύλδεζε Οπγγαξίαο κε Κξναηία, ινβελία 

θαη Οπθξαλία.   

 


