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ΕΠΕΙΓΟΝ 

 

Θέμα: Προβλήματα στις εξαγωγές - Κατά παρέκκλιση εξέταση οδηγών διεθνών μεταφορών για 

κορωνοϊό 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

 

Η έκτακτη κατάσταση που αντιμετωπίζει η χώρα μας και η παγκόσμια κοινότητα λόγω της 

πανδημίας του κορωνοϊού είναι αναμφίβολα πρωτόγνωρη για όλους. 

 

Πέραν της αυτονόητης προτεραιότητας στην ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια,  η λήψη μέτρων 

για τη διασφάλιση της αποφυγής διάδοσης της νόσου COVID 19 τόσο από την Ελλάδα όσο 

και από τις λοιπές χώρες έχει άμεσες επιπτώσεις στη διακίνηση εμπορευμάτων, που είναι 

αναγκαία για τη διασφάλιση της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 

Ειδικότερα ως προς τις εξαγωγές, πέραν των καθυστερήσεων που προέκυψαν στα τελωνεία 

της χώρας λόγω των προληπτικών μέτρων της ΑΑΔΕ ως προς τους νέους τρόπους 

συναλλαγών με τις υπηρεσίες της και τη σημαντική μείωση του προσωπικού της, αυτές  

αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω των αυτονόητων απαιτήσεων ξένων χωρών 

προσκόμισης από τους οδηγούς διεθνών μεταφορών που εισέρχονται σε αυτές 

πιστοποιητικών-βεβαιώσεων καλής υγείας ειδικότερα ως προς τον πρόσφατο έλεγχό τους 

για κορωνοϊό. 

 

Λόγω των απαιτήσεων της διεθνούς μεταφοράς, οι εν λόγω βεβαιώσεις θα πρέπει να 

χορηγούνται κατά παρέκκλιση με συνοπτικές διαδικασίες με τρόπο και από αρμόδιες αρχές 

που θα πρέπει άμεσα να οριστούν. Για παράδειγμα, σύμφωνα με πληροφόρηση από μέλη 

μας, κινητές μονάδες για την έκδοση τέτοιων βεβαιώσεων μετά από σχετική εξέταση σε 

οδηγούς, έχουν δημιουργηθεί στη Γερμανία. 
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Αναγνωρίζουμε, όπως προαναφέραμε, τις προτεραιότητες που δίδονται αυτή την περίοδο 

από το Υπουργείο σας και την Κυβέρνηση συνολικά σε έναν ασύμμετρο «πόλεμο», θα πρέπει 

όμως παράλληλα να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η παραγωγή και η 

διακίνηση του διεθνούς εμπορίου να συνεχιστούν προς όφελος της οικονομίας και της 

κοινωνίας κατά  το δυνατό απρόσκοπτα ή με τα μικρότερα δυνατά προβλήματα. Μόνο με 

τον τρόπο αυτό θα υπάρξει βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και απασχόληση και 

συνακόλουθα επόμενη ημέρα για την χώρα μας. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούμε θερμά για τη λήψη μέτρων για την 

επείγουσα αντιμετώπιση της κατάστασης, το ίδιο παρακαλούμε και τους λοιπούς αποδέκτες 

προς κοινοποίηση, ο καθένας στον τομέα αρμοδιότητάς του. 

 

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση, 

 

Για τον ΣΕΒΕ 

 
Δρ  Γεώργιος Κωνσταντόπουλος 

Πρόεδρος  

 


