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ΗΝΩΜΕΝΕΣ	ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ	ΤΗΣ	ΑΜΕΡΙΚΗΣ	

ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ	
	
ΜΕΤΡΑ	ΕΛΕΓΧΟΥ	/	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ	
	
Μέχρι	στιγμής,	τα	ζητήματα	εμπορευματικών	μεταφορών	φορτίων	εξαιρούνται	από	τα	
κανονιστικά	μέτρα	περιορισμού	των	γενικών	μεταφορών	(ταξιδιών/μετακινήσεων).		
	
Αεροπορικές	μεταφορές			
Τα	πληρώματα	και	 οι	 εμπορευματικές	πτήσεις	 εξαιρούνται	 των	 γενικών	περιορισμών	
μεταφορών,	 ενώ,	 ως	 προς	 τις	 ακυρώσεις	 πτήσεων	 και	 τον	 γενικότερο	
αναπρογραμματισμό	 των	 αερομεταφορών	 (συμπεριλαμβανομένου	 των	 cargo),	
θεωρείται	ότι	ο	ιδιωτικός	τομέας	(carriers)	θα	αντιμετωπισθεί	αναλόγως,	ενδεχομένως	
προσθέτοντας	ειδικές	ναυλωμένες	πτήσεις	(όπως	και	στην	περίπτωση	της	Κίνας,	έναντι	
της	οποίας	ανάλογος	αναπρογραμματισμός	ισχύει	από	τον	Ιανουάριο	2020).		
https://www.faa.gov/news/updates/?newsId=94991	
	
Θαλάσσιες	μεταφορές	
Ισχύουν	 οι	 ανακοινωθείσες	 οδηγίες	 της	 αρμόδιας,	 για	 αντιμετώπιση	 του	 κορωνοϊού,	
αμερικανικής	 Αρχής	 CDC,	 (βλ.	 https://www.cdc.gov/quarantine/cargo/index.html)	
καθώς	 και,	 οι	 γενικές	 συστάσεις	 για	 τη	 ναυσιπλοϊα	 με	 εφαρμογή	 και	 στις	
εμπορευματικές	μεταφορές.	
https://www.cdc.gov/quarantine/maritime/recommendations-for-ships.html	
	
Οδικές	μεταφορές	
Η	 αρμόδια	 Αρχή	 FMCSA	 υιοθέτησε	 στις	 18	Μαρτίου	 (τελευταία	 επικαιροποίηση)	 τον	
Κανονισμό	 “National	 Emergency	 Declaration	 for	 Commercial	 Vehicles”,	 έκτακτων	
ειδικών	 προβλέψεων	 “emergency	 relief”	 οδικών	 μεταφορών,	 βάσει	 οποίου	 ισχύουν	
διαδικαστικές	ρυθμίσεις	διευκόλυνσης	εταιρειών	/	οδηγών	για	απρόσκοπτη	διακίνηση	
μεταφορών	φορτίων	 εφοδίων	 όπως	φαρμακευτικού/ιατρικού	 υλικού,	 πρώτων	 υλών,	
τροφίμων,	καυσίμων	κ.ά..	
https://www.fmcsa.dot.gov/newsroom/us-department-transportation-expands-
national-emergency-declaration-commercial-vehicles	
	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	ΑΡΧΗΣ/	ΓΡΑΦΕΙΟΥ	ΟΕΥ	
	
Πρεσβεία	
Τηλέφωνα:	+1	202	939	1300–	+1	202	578	3361	(εκτάκτου	ανάγκης)	
Ιστοσελίδα:	https://www.mfa.gr/usa/en/		
Email:	gremb.was@mfa.gr		
Γραφείο	ΟΕΥ		
Τηλέφωνα:	+1	202	939	1365,	+1	202	939	1352	
Email:	ecocom-washington@mfa.gr		
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ΑΓΙΟΣ	ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ	
	
Οδικές	μεταφορές	
Στις	19	Μαρτίου	ο	Κυβερνήτης	της	Καλιφόρνια	εξέδωσε	οδηγία	"Stay	at	home",	από	την	
οποία	 εξαιρούνται	 συγκεκριμένοι	 κλάδοι	 της	 οικονομίας,	 όπως	 σε	 ομοσπονδιακό	
επίπεδο.	Οι	εμπορευματικές	μεταφορές	εμπίπτουν	στην	εξαίρεση	αυτή.	
	https://www.gov.ca.gov/2020/03/19/governor-gavin-newsom-issues-stay-at-home-
order/	,https://covid19.ca.gov/img/EssentialCriticalInfrastructureWorkers.pdf	
	
Δεν	 υφίστανται	 ούτε	 προβλέπεται	 να	 υπάρξουν	 περιορισμοί,	 απαγορεύσεις,	 επιπλέον	
έλεγχοι,	επιπρόσθετες	τελωνειακές	διαδικασίες	ή	άλλο	"εμπόδιο"	που	αφορά	το	διεθνές	
εμπόριο,	 λόγω	 μέτρων	 αντιμετώπισης	 του	 κορωνοϊού	 στον	 Άγιο	 Φραγκίσκο.	 Όλες	 οι	
υπηρεσίες	εφοδιαστικής	αλυσίδας,	συμπεριλαμβανομένων	των	εμπορικών	μεταφορών,	
εξαιρούνται	 από	 οδηγίες	 περιορισμού	 κίνησης	 ατόμων	 "Shelter	 in	 place",	 καθώς	
θεωρούνται	απαραίτητες	για	υγεία	/	ασφάλεια	πολιτών.	
https://oewd.org/international,	https://sf.gov/topics/coronavirus-covid-19		
	
Αεροπορικές	και	θαλάσσιες	μεταφορές		
Τα	λιμάνια	και	τα	αεροδρόμια	της	πόλης	του	Λος	Άντζελες	και	του	Οakland	λειτουργούν	
κανονικά,	καθώς	εξαιρούνται	από	οδηγία	"Safer	at	Home".	Έχουν	επιβληθεί	περιορισμοί	
σε	εξαγωγές	ιατροφαρμακευτικού	υλικού	προς	χώρες	εξωτερικού.	Το	ίδιο	ισχύει	και	για	
το	 λιμάνι	 της	 πόλης	 San	 Jose	 όπου	 το	 αεροδρόμιο	 λειτουργεί	 κανονικά.	 Δεν	 έχουν	
επιβληθεί	περιορισμοί	σε	μεταφορές	εμπορικών	φορτίων.		
https://www.flysanjose.com/coronavirus	
https://www.sanjoseca.gov/news-stories/news/emergency-notifications	
	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	ΑΡΧΗΣ/	ΓΡΑΦΕΙΟΥ	ΟΕΥ	
	
Γενικό	Προξενείο	
Τηλέφωνα:	+1415	7752102–	+14158235693	(εκτάκτου	ανάγκης)	
Ιστοσελίδα:	https://www.mfa.gr/usa/geniko-proxeneio-agiou-fragkiskou		
Email:	grgencon.sf@mfa.gr		
Γραφείο	ΟΕΥ		
Τηλέφωνα:	+1-415-775-2102		
Email:	ecocom-sanfrancisco@mfa.gr		
	
	
ΝΕΑ	ΥΟΡΚΗ	
	
Η	 κατάσταση	 είναι	 ρευστή	 και	 επικαιροποιούνται	 συνεχώς	 τα	 μέτρα,	 αναλόγως	 των	
εξελίξεων.	 Γνωστοποιήθηκε	 προσωρινή	 άρση	 πολιτειακών	 διοικητικών	 περιορισμών,	
με	 σκοπό	 τη	 διευκόλυνση	 μεταφοράς	 αγαθών	 και	 προσώπων	 που	 εμπλέκονται	 στην	
αντιμετώπιση	ή	τον	περιορισμό	μετάδοσης	του	κορωνοϊού	(π.χ.	μέγιστο	επιτρεπόμενο	
φορτίο),	 καθώς	επίσης	και	υιοθέτηση	αντίστοιχης	απόφασης	 "Emergency	Declaration	
Under	 49"	 της	 αρμόδιας	 υπηρεσίας	 εποπτείας	 ασφάλειας	 οδικών	 εμπορευματικών	
μεταφορών	 του	 αμερικανικού	 Υπουργείου	 Μεταφορών	 (U.S.	 Department	 of	
Transportation	 -	 Federal	 Motor	 Carrier	 Safety	 Administration	 -	 FMCSA).	 Άλλα	 μέτρα,	
περιορισμοί	ή	απαγορεύσεις,	σε	ότι	αφορά	στις	εμπορευματικές	μεταφορές	δεν	έχουν	
γνωστοποιηθεί.		
Ομοίως,	από	Αρχή	Τελωνείων	και	Προστασίας	Συνόρων	της	Νέας	Υόρκης	(U.S.	Customs	
and	Border	Protection	 -	New	York	Field	Office),	 γνωστοποιήθηκε	η	μη	λήψη	επιπλέον	
μέτρων,	απαγορεύσεων	ή	περιορισμών	σχετικά	με	τις	εμπορευματικές	μεταφορές,	και	



	 25	

δη	τις	εισαγωγές	προϊόντων		(βλ.	https://www.dhs.gov/news/2020/03/17/fact-sheet-
dhs-notice-arrival-restrictions-china-iran-and-certain-countries-europe,	 όπου	 ρητώς	
αναφέρεται	 ο	 μη	 επηρεασμός	 των	 θαλάσσιων	 και	 αεροπορικών	 εμπορευματικών	
μεταφορών	"Cargo	Shipments:	Air	and	Maritime	cargo	are	not	impacted").	
Υπογραμμίζεται	 ωστόσο	 παράλληλα,	 απόφαση	 διοίκησης	 όπως	 τόσο	 οι	 τελωνειακές	
αρχές	 (Custom	 and	 Border	 Protection	 -	 CBP),	 όσο	 και	 άλλες	 αρμόδιες	 ομοσπονδιακές	
υπηρεσίες	(π.χ.	Food	and	Drug	Administration	-	FDA)	θέτουν	εφεξής	σε	προτεραιότητα	
και	 επισπεύδουν	 διαδικασίες	 εκτελωνισμού	 αγαθών	 που	 άπτονται	 της	 προσπάθειας	
αντιμετώπισης	του	κορωνοϊού	 ("Customs	and	Border	Protection	had	prioritized	 these	
shipments	 for	release.	Other	Partner	Government	Agencies	such	as	 the	Food	and	Drug	
Administration	have	 taken	action	 to	approve	 the	prompt	release	or	provide	expedited	
import	permission.").	
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-issues/covid-19-
related-guidance-documents-industry-fda-staff-and-other-stakeholders)	.	
	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	ΑΡΧΗΣ/	ΓΡΑΦΕΙΟΥ	ΟΕΥ	
	
Γενικό	Προξενείο	
Τηλέφωνα:	001	212-988-5500	-	+1-646-469-3020	(εκτάκτου	ανάγκης)	
Ιστοσελίδα:	https://www.mfa.gr/usa/en/consulate-general-in-new-york		
Email:	grgencon.ny@mfa.gr		
	
Γραφείο	ΟΕΥ		
Τηλέφωνα:	001	2127512404		
Email:	ecocom-newyork@mfa.gr		
	
	
ΣΙΚΑΓΟ	
	
Τυπικά	 δεν	 υφίστανται	 σε	 πολιτειακό	 επίπεδο	 απαγορεύσεις	 και	 δεν	 παρατηρείται	
πρόβλημα	δυσλειτουργίας	εφοδιαστικής	αλυσίδας	εμπορευμάτων.	Ωστόσο,	αναφέρεται	
από	 US	 Commercial	 Service	 (Υπηρεσία	 Υπουργείου	 Εμπορίου	 Πολιτείας	 Μιζούρι),	
Επιμελητήριο	 Σικάγο	 και	 ελληνοαμερικανούς	 εισαγωγείς	 ότι	 φόρτος	 εργασιών	 σε	
τελωνεία	 εμφανίζει	 σημαντικότατη	 κάμψη,	 έως	 και	 90%,	 λόγω	μείωσης	 αεροπορικού	
έργου	(συμπεριλαμβανομένου	cargo).	
	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	ΑΡΧΗΣ/	ΓΡΑΦΕΙΟΥ	ΟΕΥ	
	
Γενικό	Προξενείο		
Τηλέφωνα:	001	312	335	3915	-	312	335	8669–	312	316	1469	(εκτάκτου	ανάγκης)	
Ιστοσελίδα:	https://www.mfa.gr/usa/en/consulate-general-in-chicago		
Email:	grgencon.cic@mfa.gr		
Γραφείο	ΟΕΥ		
Τηλ.:	001	312	867	0464	-	312	867	1325	–	email:	ecocom-chicago@mfa.gr		

	
	
	
	
	
	


