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Κορονοϊός: Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να παρατείνουν τον περιορισμό
των μη ουσιωδών μετακινήσεων προς την ΕΕ έως τις 15 Μαΐου

Βρυξέλλες, 8 Απριλίου 2020

Σήμερα η Επιτροπή κάλεσε τα κράτη μέλη του χώρου Σένγκεν και τα συνδεδεμένα κράτη Σένγκεν να
παρατείνουν τον προσωρινό περιορισμό των μη ουσιωδών μετακινήσεων προς την ΕΕ έως τις 15
Μαΐου. Σύμφωνα με την εμπειρία των κρατών μελών και άλλων κρατών που είναι εκτεθειμένα στη
πανδημία, για να είναι αποτελεσματικά τα μέτρα που εφαρμόζονται για την καταπολέμηση της
εξάπλωσης του ιού απαιτούνται περισσότερες από 30 ημέρες. Η Επιτροπή ζητά συντονισμένη
προσέγγιση για την παράταση, αφού η δράση στα εξωτερικά σύνορα μπορεί να είναι αποτελεσματική
μόνο αν εφαρμοστεί από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και του χώρου Σένγκεν σε όλα τα σύνορα, με την
ίδια ημερομηνία λήξης και με ενιαίο τρόπο.

Ο περιορισμός των μετακινήσεων, όπως και η ζητούμενη παράτασή του, εφαρμόζεται στον «χώρο
ΕΕ+», ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα κράτη μέλη του χώρου Σένγκεν (συμπεριλαμβανομένων της
Βουλγαρίας, της Κροατίας, της Κύπρου και της Ρουμανίας) και τα 4 συνδεδεμένα κράτη Σένγκεν
(Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία) — συνολικά 30 κράτη.

Ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας,
δήλωσε: «Όλα τα κράτη μέλη έχουν θέσει επιτυχώς σε εφαρμογή μέτρα τήρησης κοινωνικών
αποστάσεων για να περιορίσουν τις κοινωνικές επαφές και να επιβραδύνουν την εξάπλωση του ιού. Ο
περιορισμός των μη ουσιωδών μετακινήσεων από τρίτες χώρες προς την ΕΕ συμπληρώνει τα μέτρα
αυτά στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Αν και μπορούμε να δούμε ενθαρρυντικά πρώτα αποτελέσματα, η
παράταση του περιορισμού των μετακινήσεων είναι αναγκαία προκειμένου να συνεχιστεί η μείωση του
κινδύνου περαιτέρω εξάπλωσης της νόσου. Δεν πρέπει να αφήσουμε ακόμη την πόρτα ανοιχτή, ενώ
ασφαλίζουμε το σπίτι μας.»

Η κα Ίλβα Γιούανσον, επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, πρόσθεσε: «Η παρούσα κατάσταση μας
αναγκάζει να ζητήσουμε παράταση του περιορισμού των μη ουσιωδών μετακινήσεων προς την ΕΕ. Αν
και η συντονισμένη δράση είναι πολύ σημαντική στα εξωτερικά σύνορα, πρέπει να συνεργαστούμε
επίσης στα εσωτερικά σύνορα, ώστε να διασφαλίσουμε ότι η εσωτερική αγορά μας εξακολουθεί να
λειτουργεί σωστά και ότι τα προϊόντα ζωτικής σημασίας, όπως τα τρόφιμα, τα φάρμακα και ο
προστατευτικός εξοπλισμός, μπορούν να φτάσουν στον προορισμό τους χωρίς καθυστέρηση. Θα
εξακολουθήσουμε να συνδράμουμε τα κράτη μέλη σε όλες αυτές τις ενέργειες.»

Η αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης από την Επιτροπή επισημαίνει τη συνεχιζόμενη αύξηση του
αριθμού των νέων κρουσμάτων και θανάτων σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς και την εξάπλωση της
πανδημίας εκτός ΕΕ, μεταξύ άλλων και σε χώρες από τις οποίες εκατομμύρια ανθρώπων ταξιδεύουν
συνήθως κάθε χρόνο στην ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, η παράταση του περιορισμού των μετακινήσεων είναι
αναγκαία προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος περαιτέρω εξάπλωσης της νόσου.

Ο κίνδυνος αύξησης της μετάδοσης στην κοινότητα εκτιμάται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και
Ελέγχου Νόσων ως μέτριος, αν εφαρμόζονται μέτρα μετριασμού, και ως πολύ υψηλός, αν
εφαρμόζονται ανεπαρκή μέτρα μετριασμού, ενώ ο κίνδυνος υπέρβασης των δυνατοτήτων των
συστημάτων υγείας και κοινωνικής πρόνοιας κατά τις προσεχείς εβδομάδες εκτιμάται ως υψηλός,
ακόμη και αν εφαρμόζονται μέτρα μετριασμού.

Από την εφαρμογή του περιορισμού των μετακινήσεων κατά το δεύτερο ήμισυ του Μαρτίου, οι
αερομεταφορές επιβατών έχουν σχεδόν μηδενιστεί, ενώ οι υπόλοιπες πτήσεις περιορίζονται κυρίως στις
μεταφορές εμπορευμάτων και στον επαναπατρισμό πολιτών. Τάση παρόμοια με αυτή των
αερομεταφορών επιβατών σημειώνεται και σε άλλους τρόπους μεταφοράς, όπως στις μεταφορές με
πορθμεία και πούλμαν, καθώς και στις σιδηροδρομικές μεταφορές.

Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να συνδράμει τα κράτη μέλη στην εφαρμογή του περιορισμού των μη
ουσιωδών μετακινήσεων προς την ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω τακτικών τηλεδιασκέψεων με τους
υπουργούς Εσωτερικών.

Κάθε περαιτέρω παράταση του περιορισμού των μετακινήσεων μετά τις 15 Μαΐου θα πρέπει να
αξιολογηθεί εκ νέου με βάση την εξέλιξη της επιδημιολογικής κατάστασης.

https://ec.europa.eu/info/files/communication-assessment-state-play-communication-non-essential-travel_en


Η παράλληλη και συντονισμένη δράση στα εξωτερικά σύνορα θα αποτελέσει ουσιαστική πτυχή μιας
συντονισμένης στρατηγικής εξόδου της ΕΕ και σταδιακής άρσης των μέτρων περιορισμού στην
Ευρώπη.

Ιστορικό

Στις 16 Μαρτίου 2020 η Επιτροπή κάλεσε τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων να λάβουν μέτρα
προσωρινού περιορισμού των μη ουσιωδών μετακινήσεων προς την ΕΕ για αρχική περίοδο 30 ημερών.
Οι ηγέτες ενέκριναν την εν λόγω πρόταση στις 17 Μαρτίου· και όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ (εκτός από
την Ιρλανδία), καθώς και τα κράτη Σένγκεν που δεν είναι μέλη της ΕΕ, έχουν έκτοτε λάβει εθνικές
αποφάσεις για την εφαρμογή του εν λόγω περιορισμού των μετακινήσεων.

Ο περιορισμός των μετακινήσεων δεν ισχύει για τους πολίτες της ΕΕ, για τους πολίτες των κρατών
Σένγκεν που δεν είναι μέλη της ΕΕ και για τα μέλη των οικογενειών τους, καθώς και για τους υπηκόους
τρίτων χωρών που είναι επί μακρόν διαμένοντες στην ΕΕ με σκοπό την επιστροφή στο σπίτι τους.
Επιπλέον, για να περιοριστεί στο ελάχιστο ο αντίκτυπος του περιορισμού στη λειτουργία των κοινωνιών
μας, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να εφαρμόζουν τους περιορισμούς σε συγκεκριμένες κατηγορίες
ταξιδιωτών με ουσιώδη καθήκοντα ή ανάγκες. Επίσης, θα πρέπει να εξακολουθήσει να επιτρέπεται η
είσοδος σε εργαζομένους σε θέσεις ζωτικής σημασίας, όπως ιατροί, νοσηλευτές, εργαζόμενοι στον
τομέα της υγείας, ερευνητές και εμπειρογνώμονες που βοηθούν στην αντιμετώπιση του κορονοϊού,
καθώς και σε άτομα που μεταφέρουν εμπορεύματα, σε μεθοριακούς εργαζομένους και εποχικούς
εργαζομένους στον τομέα της γεωργίας.

Για να βοηθήσει τα κράτη μέλη, η Επιτροπή εξέδωσε στις 30 Μαρτίου 2020 οδηγίες σχετικά με την
εφαρμογή του προσωρινού περιορισμού των μετακινήσεων, τη διευκόλυνση των επαναπατρισμών από
ολόκληρο τον κόσμο και την αντιμετώπιση των ατόμων που αναγκάζονται να παραμείνουν στην ΕΕ για
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο λόγω ταξιδιωτικών περιορισμών.

Περισσότερες πληροφορίες

Ανακοίνωση σχετικά με την αξιολόγηση της εφαρμογής του προσωρινού περιορισμού των μη
ουσιωδών μετακινήσεων προς την ΕΕ, 8 Απριλίου 2020

Ερωτήσεις και απαντήσεις για άτομα που ταξιδεύουν προς και από την ΕΕ κατά τη διάρκεια της
πανδημίας

Ανακοίνωση σχετικά με τον προσωρινό περιορισμό των μη ουσιωδών μετακινήσεων προς την ΕΕ, 16
Μαρτίου 2020

Κορονοϊός: η Επιτροπή παρουσιάζει πρακτικές οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του προσωρινού
περιορισμού των μη ουσιωδών μετακινήσεων στην ΕΕ, 30 Μαρτίου 2020

IP/20/616
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