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ΟΔΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ - 2015 

ΓΑΛΛΙΑ 

 

Άρθρο 1.  Γενικές απαγορεύσεις 

 

Οχήματα  φορτηγά και συνδυασμοί οχημάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο 

βάρος άνω των 7,5 τόνων  

 

Περιοχή  σε όλο το οδικό δίκτυο και τους αυτοκινητόδρομους 

 

Απαγόρευση από τις 22:00 τα Σάββατα και παραμονές επίσημων αργιών μέχρι 

τις 22:00 τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες 

 

Άρθρο 2.  Επιπρόσθετες απαγορεύσεις 

 

α) Κατά την διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου 

 

Οχήματα φορτηγά και συνδυασμοί οχημάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο 

βάρος άνω των 7,5 τόνων 

 

Περιοχή σε όλο το οδικό δίκτυο και τους αυτοκινητόδρομους 

 

Απαγόρευση τα Σάββατα 11 και 25 Ιουλίου και 1, 8 και 22 Αυγούστου 2015 από 

τις 07:00 μέχρι τις 19:00, και τις Κυριακές από τις 00:00 μέχρι τις 

22:00 (Σημ: επιτρέπεται η οδήγηση αυτά τα Σάββατα από τις 19:00 

μέχρι τις 24:00) 

 

Παρεκκλίσεις Υπάρχουν μόνιμες παρεκκλίσεις (βλέπε παρακάτω) 

 

β) Κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου 

 

Οχήματα φορτηγά και συνδυασμοί οχημάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο 

βάρος άνω των 7,5 τόνων 

 

Απαγόρευση τα Σάββατα 7, 14, 21 και 28 Φεβρουαρίου και 7 Μαρτίου 2015 από 

τις 07:00 μέχρι τις 18:00 και από τις 22:00 μέχρι τις 24:00, μετά από 

τις 00:00 μέχρι τις 22:00 τις Κυριακές (Σημ: επιτρέπεται η οδήγηση 

αυτά τα Σάββατα από τις 18:00 μέχρι τις 22:00) 
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Περιοχή στις ακόλουθες διαδρομές (και στις δύο κατευθύνσεις εκτός αν 

υποδεικνύεται διαφορετικά): 

 

 Bourg-en-Bresse – Chamonix 

  A40 από το Pont d’Ain (κόμβος Α40/Α42) στο Passy-le-

Fayet (κόμβος Α40/RD1205) 

  RD1084 από το Pont d’Ain (κόμβος RD1084/RD1075) στο 

Bellegarde 

  RD1206 από το Bellegarde στο Annemasse 

  RD1205 από το Annemasse στο Passy-le-Fayet 

  RN205 από το Passy-Le-Fayet στο Chamonix 

 

 Lyon – Chambery – Tarentaise – Maurienne 

  A43 από τη νότια διασταύρωση Α46/Α43 στη 

διασταύρωση Α43/Α432 στην κατεύθυνση Lyon-

Chambery 

  A43 από τη διασταύρωση Α43/Α432 στο Frejus Tunnel  

   A430 από το Pont Royal (κόμβος Α43/Α430) μέχρι το Gilly-

sur-Isere (κόμβος Α430/RN90) 

  RD1090 από το Pont-Royal μέχρι το Gilly-sur-Isere (κόμβος 

Α430/RN90) 

  RN90 από το Gilly-sur-Isere (κόμβος Α430/RN90) στο 

Bourg-Saint-Maurice 

  RD1090 από το Bourg-Saint-Maurice στο Seez 

  RD306 (Rhone) και RD1006 (Isere και Savoie) από το Saint-

Bonnet-de-Mure στο Freney 

  RN201 διέλευση στο Chambery (VRU-αστική γρήγορη 

διαδρομή διέλευσης) 

   

 Lyon- Grenoble – Briancon 

  A48 από το Coiranne (κόμβος Α48/Α43) στο St Egreve 

(κόμβος Α48/Α480) 

  Α480 από το St Egreve (κόμβος Α480/Α48) στο Pont-de-

Claix (κόμβος Α480/RN85) 

  RN85 από το Pont-de-Claix (κόμβος Α480/RN85) στο Vizille 

(κόμβος RN85/RD1091) 

  RD1091 από το Vizille (κόμβος RN85/RD1091) στο Briancon 
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 Bellegarde και St Julien-en-Genevois – Annecy – Albertville 

  Α41 βόρεια από το St Julien-en-Genevois (βόρειος κόμβος 

A40/A41) μέχρι το Cruseilles (βόρειος κόμβος 

A410/A41 βόρειος κόμβος) 

  RD1201 από το St Julien-en-Genevois στο Annecy 

  RD1508 από το Bellegarde στο Annecy 

  RD3508 Annecy παράκαμψη 

  RD1508 από το Annecy μέχρι το Ugine 

  RD1212 από το Ugine μέχρι το Albertville 

 

 Annemasse – Sallanches – Albertville 

  RD1205 από το Annemasse μέχρι το Sallanches 

  RD1212 από το Sallanches μέχρι το Albertville 

  

 Chambery – Annecy – Scientrier 

  Α410 από το Scientrier (κόμβος A410/A40) στο Cruseilles 

(βόρειος κόμβος A410/A41) 

  Α41 βόρεια από το Cruseilles (βόρειος κόμβος A410/Α41) στη 

διασταύρωση με τον Α43 στο Chambery 

  RD1201 μεταξύ Chambery και Annecy 

  RD1203 μεταξύ Annecy και Bonneville 

 

 Grenoble – Chambery 

  A41 νότια  μεταξύ Grenoble και Α43 (διασταύρωση Francin) στο 

βόρειο Montmelian 

  RD1090 μεταξύ Montmelian (73) και Pontcharra (38) 

 

Παρεκκλίσεις Υπάρχουν μόνιμες παρεκκλίσεις (βλέπε παρακάτω) 

 

 

Άρθρο 3. Απαγορεύσεις που εφαρμόζονται σε συγκεκριμένα τμήματa  

αυτοκινητόδρομων στην περιοχή Ile-de-France 

 

Οχήματα φορτηγά και συνδυασμοί οχημάτων με μέγιστο  

                                     επιτρεπόμενο βάρος άνω των 7,5 τόνων 

 

Περιοχή τα ακόλουθα τμήματα στο οδικό δίκτυο του Ile-de-France 
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 Α6α, Α6β από το Boulevard Peripherique στο Παρίσι στη  

   διασταύρωση με τον Α6 και τον Α10 (κοινότητα του  

  Wissous) 

 A106 από τον κόμβο του με τον Α6β στο αεροδρόμιο Orly 

 A6 από τον κόμβο του με τον Α6α και Α6β στον κόμβο 

  του με τον ανατολικό RN104 (κοινότητα του Lisses) 

 A10 από τους κόμβους του με τον Α6α και Α6β στον RN20  

  (κοινότητα του Champlan) 

 Α12 από τους κόμβους του με τον Α13 (τρίγωνο 

  Rocquencourt) στον RN10 (κοινότητα του Montigny-le- 

  Bretonneux) 

 A13 από το Boulevard Peripherique στο Παρίσι στη  

  διασταύρωση Poissy-Orgeval (κοινότητα του Orgeval) 

 

Απαγόρευση εξερχόμενοι από το Παρίσι 

  - τις Παρασκευές από τις 16:00 μέχρι τις 21:00 

  - παραμονές επίσημων αργιών από τις 16:00 μέχρι τις 

    24:00 

  - τα Σάββατα από τις 10:00 μέχρι τις 18:00 και από τις 

    22:00 μέχρι τις 24:00 

  - τις Κυριακές ή τις επίσημες αργίες από τις 00:00 μέχρι 

    τις 24:00 

 

  εισερχόμενοι στο Παρίσι 

  - τα Σάββατα και την παραμονή μιας επίσημης αργίας 

    από τις 22:00 μέχρι τις 24:00 

  - τις Κυριακές ή τις επίσημες αργίες από τις 00:00 μέχρι 

    τις 24:00 

  - τις Δευτέρες ή την ημέρα που ακολουθεί μία επίσημη 

    αργία από τις 06:00 μέχρι τις 10:00 

 

Άρθρο 4. Μόνιμες παρεκκλίσεις 

 

Μόνιμες παρεκκλίσεις, που δεν υπόκεινται σε ειδική άδεια, παρέχονται  

για τις ακόλουθες μεταφορικές διαδικασίες: 
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1. Οχήματα που μεταφέρουν, με αποκλεισμό όλων των άλλων, ζώντα ζώα ή 

ευπαθή τρόφιμα ή είδη διατροφής, δεδομένου ότι η ποσότητα των προϊόντων 

καταλαμβάνει τουλάχιστον το μισό του χώρου φόρτωσης του φορτηγού ή 

κατέχει τουλάχιστον το μισό της επιφάνειας φόρτωσης ή όγκου του οχήματος. 

Σε περίπτωση πολλαπλών διανομών, αυτοί οι ελάχιστοι όροι φόρτωσης δεν 

ισχύουν πια πέραν του πρώτου σημείου διανομής δεδομένου ότι συμβαίνουν 

περαιτέρω διανομές εντός μιας ζώνης περιορισμένης στην περιοχή προέλευσης 

στο πρώτο σημείο διανομής και τα γειτονικά τμήματα ή την περιοχή 

προέλευσης του πρώτου σημείου διανομής και τις παρακείμενες περιοχές εντός 

μιας απόστασης 150 χιλιομέτρων. 

 

Τα συγκεκριμένα οχήματα δεν υπόκεινται σε ελάχιστους όρους φόρτωσης και 

μπορούν να ταξιδέψουν άδεια εάν οι κινήσεις τους αποτελούνται από 

διαδικασίες φόρτωσης περιορισμένες σε μία ζώνη αποτελούμενη από την 

περιοχή προέλευσης και τις γειτονικές περιοχές ή την περιοχή προέλευσης και 

τις παρακείμενες περιοχές εντός μιας απόστασης 150 χιλιομέτρων. 

 

Ευπαθή προϊόντα και παράγωγα θεωρούνται: αυγά, ζώντα ψάρια, 

μαλακόστρακα και οστρακόδερμα, τρόφιμα που απαιτούν κατάψυξη, 

κατεψυγμένα και βαθιάς κατάψυξης τρόφιμα, συγκεκριμένα παράγωγα 

κρέατος, θαλασσινά προϊόντα, γάλα και γαλακτοκομικά, προϊόντα με βάση το 

αυγό, μαγιά και προϊόντα λαχανικών συμπεριλαμβανομένων κατεψυγμένων 

φρουτοχυμών και έτοιμα ψιλοκομμένα ωμά λαχανικά, όλα τα τρόφιμα τα οποία 

πρέπει να διατηρούνται ζεστά, νωπά φρούτα και λαχανικά, 

συμπεριλαμβανομένων κρεμμυδιών, πατάτας και σκόρδου, κομμένα 

λουλούδια, και φυτά σε γλάστρες και λουλούδια, μέλι, ζωϊκά υποπροϊόντα. 

2α.     Οχήματα εποχιακής συλλογής και μεταφοράς αγροτικών προϊόντων από τον 

τόπο συλλογής στην τοποθεσία αποθήκευσης, επεξεργασίας, συσκευασίας ή 

μετασχηματισμού, εντός μιας περιοχής που αποτελείται από την περιοχή 

προέλευσης και τις γειτονικές περιοχές ή την περιοχή προέλευσης και τις 

παρακείμενες περιοχές εντός μιας απόστασης 150 χιλιομέτρων. 

2β.    Οχήματα εποχιακής μεταφοράς πολτού τεύτλων από τις εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας προς την περιοχή αποθήκευσης ή χρήσης. Αυτά τα οχήματα δεν 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν το δίκτυο αυτοκινητοδρόμων. 

3α.      Οχήματα των οποίων το φορτίο είναι βασικό για την εγκατάσταση οικονομικών, 

αθλητικών, πολιτιστικών, επιμορφωτικών ή πολιτικών γεγονότων που είναι 

πλήρως εγκεκριμένα, δεδομένου ότι το γεγονός αυτό θα πραγματοποιηθεί την 

ίδια μέρα ή, τελικώς, την ημέρα που ακολουθεί η μεταφορά. 
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3β.    Οχήματα που μεταφέρουν μίγμα αέριου υδρογονάνθρακα, υγροποιημένου, 

NOS, UN1965, ή παράγωγα πετρελαίου, UN 1202, 1203, 1223, απαραίτητα για 

πλήρως εγκεκριμένους αθλητικούς διαγωνισμούς δεδομένου ότι το γεγονός 

δικαιολογεί ότι η μεταφορική διαδικασία πρόκειται να πραγματοποιηθεί την 

ίδια μέρα ή, τελικώς, την επομένη από τη μεταφορική διαδικασία. 

4.      Οχήματα που μεταφέρουν ιατρικά αέρια. 

5.       Οχήματα που μεταφέρουν βιομηχανικό εξοπλισμό  γάμμα Ακτινολογίας 

 

Για όλα τα οχήματα που επωφελούνται από μία μόνιμη παρέκκλιση, επιτρέπεται να 

επιστραφούν άδεια εντός μίας ζώνης περιορισμένης από την περιοχή του τελευταίου 

σημείου διανομής και των γειτονικών περιοχών ή της περιοχής του τελευταίου σημείου 

διανομής και των παρακείμενων περιοχών εντός μιας απόστασης 150 χιλιομέτρων. 

 

Τα οχήματα που αναφέρονται στο σημείο 3 μπορούν να ταξιδέψουν φορτωμένα στο 

τέλος του γεγονότος εντός μιας ζώνης περιορισμένης από την περιοχή όπου 

πραγματοποιήθηκε το γεγονός και τις γειτονικές περιοχές ή από την περιοχή όπου 

πραγματοποιήθηκε το γεγονός και των παρακείμενων περιοχών εντός μιας απόστασης 

150 χιλιομέτρων. 

 

Εκτός εάν ισχύουν άλλες διατάξεις, για τις περιπτώσεις εφαρμογής των διατάξεων 

αυτού του άρθρου, η περιοχή προέλευσης είναι η περιοχή αναχώρησης του οχήματος 

(ή εισόδου στη Γαλλία) για την σχετική μεταφορική διαδικασία. 

 

Άρθρο 5. Βραχυπρόθεσμες παρεκκλίσεις 

 

Παρεκκλίσεις στις οδικές απαγορεύσεις που αναφέρονται στα παραπάνω άρθρα 1 και 

2, οι επονομαζόμενες νομαρχιακές παρεκκλίσεις, μπορούν να παρέχονται για 

 

1. Οχήματα που εκτελούν μία μεταφορική διαδικασία που θεωρείται 

απολύτως απαραίτητη και επείγουσα, και σχετίζεται με μία εμπορευματική 

μεταφορική διαδικασία που συναντά τις ανάγκες λόγω εξαιρετικών 

συνθηκών όπως ξηρασία, πλημμύρα, ή φυσικές ή ανθρωπιστικές 

καταστροφές 

2. Βυτιοφόρα που χρησιμοποιούνται για τον εφοδιασμό 

- βενζινάδικων κατά μήκος αυτοκινητόδρομων 

- αεροδρομίων με βενζίνη αεροσκαφών 

             3.     Οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα που προορίζονται για  

                     άμεση φόρτωση ή καταλήγουν από επείγουσα εκφόρτωση σε λιμάνια 
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Οι αντίστοιχες εξουσιοδοτήσεις εκδίδονται από το Νομάρχη του τμήματος αναχώρησης 

για μία περίοδο που δεν υπερβαίνει τη διάρκεια της απαγόρευσης για την οποία 

απαιτούνται οι παρεκκλίσεις. Για μεταφορικές διαδικασίες που προέρχονται εκτός 

Γαλλίας, η εξουσιοδότηση εκδίδεται από το Νομάρχη του τμήματος εισόδου στην 

Γαλλία. 

 

Άρθρο 6. Μακρυπρόθεσμες παρεκκλίσεις 

 

Παρεκκλίσεις στις οδικές απαγορεύσεις που αναφέρονται στα παραπάνω άρθρα 1 και 

2, οι επονομαζόμενες νομαρχιακές παρεκκλίσεις, μπορούν να παρέχονται για 

 

1. Οχήματα απαραίτητα για να διασφαλίσουν μία διαδικασία επί εικοσιτετραώρου 

βάσεως συγκεκριμένων παραγωγικών υπηρεσιών ή μονάδων. Όσον αφορά την 

μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων, αυτές οι εξουσιοδοτήσεις μπορούν να 

εκδοθούν μόνο σύμφωνα με την έγκριση της διϋπουργικής επιτροπής στην 

μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων. 

2. Οχήματα που συνεισφέρουν στην διάθεση δημοσίων υπηρεσιών ή έκτακτων 

υπηρεσιών  

 

Εξουσιοδοτήσεις για μεταφορικές διαδικασίες που υποδεικνύονται στην περίπτωση 1 

εκδίδονται από το Νομάρχη του τμήματος φόρτωσης (ή εισόδου στην Γαλλία) 

σύμφωνα με την έγκριση του Νομάρχη του τμήματος προορισμού (ή εξόδου από την 

Γαλλία). 

 

Εξουσιοδοτήσεις για τις μεταφορικές διαδικασίες που υποδεικνύονται στην περίπτωση 

2 εκδίδονται από το Νομάρχη του τμήματος αναχώρησης. 

 

Μακρυπρόθεσμες εξουσιοδοτήσεις εκδίδονται για ένα χρόνο το μέγιστο. 

 

Άρθρο 7. Άρση των απαγορεύσεων – συνοριακές ζώνες 

 

Με σκοπό να μετριαστούν οι συνέπειες της έλλειψης εναρμόνισης των κυκλοφοριακών 

απαγορεύσεων με εκείνες των γειτονικών κρατών, οι Νομάρχες των συνοριακών 

τμημάτων έχουν την δυνατότητα να παρέχουν παρεκκλίσεις στις προβλεπόμενες οδικές 

απαγορεύσεις στα παραπάνω άρθρα 1 και 2. 
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Άρθρο 8. Άρση των απαγορεύσεων – ιδιαίτερες περιστάσεις 

 

Στην περίπτωση ιδιαίτερων περιστάσεων, εάν τα οχήματα που αναφέρονται στο άρθρο 

1 έχουν ακινητοποιηθεί κατά την διάρκεια των 12 ωρών που προηγούνται της έναρξης 

μιας περιόδου απαγόρευσης που προβλέπεται στα παραπάνω άρθρα 1, 2 ή 3, τα 

Νομαρχιακά τμήματα μπορούν, σε συντονισμό με τις Νομαρχίες των γειτονικών 

τμημάτων, να τα εξουσιοδοτήσουν να ταξιδέψουν κατά την διάρκεια ολόκληρης ή 

μερικής περιόδου της απαγόρευσης εντός μιας συγκεκριμένης ζώνης. 

 

Άρθρο 9. Όροι χρήσης των παρεκκλίσεων 

 

Για οποιοδήποτε όχημα που υπόκειται σε μία μόνιμη παρέκκλιση ή σε μία 

βραχυπρόθεσμη ή μακρυπρόθεσμη προσωπική νομαρχιακή παρέκκλιση, το άτομο που 

έχει χρεωθεί το όχημα πρέπει να είναι ικανό να αποδείξει στους υπεύθυνους των 

οδικών κυκλοφοριακών ελέγχων ότι η μεταφορική διαδικασία συμμορφώνεται με τις 

διατάξεις της σχετικής παρέκκλισης.  

 

Η εξουσιοδότηση πρέπει να κρατείται εντός του οχήματος. Για να είναι έγκυρη, πρέπει 

να είναι συμπληρωμένη από τον κάτοχο πριν από την αναχώρηση του οχήματος, 

υποδεικνύοντας την ημερομηνία της μεταφορικής διαδικασίας και της πινακίδας του 

οχήματος. 

 

Μία εξουσιοδότηση μπορεί να αποσυρθεί από την εκδίδουσα αρχή εάν ο οδηγός δεν 

τηρεί τους όρους χρήσης ή παρέχει εσφαλμένες πληροφορίες. 

 

Επίσημες αργίες, 2015 

 

  1   Ιανουαρίου Πρωτοχρονιά 

  5   Απριλίου  Πάσχα* 

  6   Απριλίου  Δευτέρα του Πάσχα 

  1   Μαΐου  Εργατική Πρωτομαγιά 

  8   Μαΐου  Ανακωχή 1945 

  14 Μαΐου  Αναλήψεως 

  24 Μαΐου  Κυριακή Αγίου Πνεύματος* 

  25 Μαΐου  Δευτέρα Αγίου Πνεύματος 

  14 Ιουλίου  Ημέρα Βαστίλλης 

  15 Αυγούστου  Κοίμηση της Θεοτόκου 
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  1   Νοεμβρίου  Αγίων Πάντων* 

  11 Νοεμβρίου  Ανακωχή 1918 

  25 Δεκεμβρίου Χριστούγεννα 

 

* Κυριακή 

 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΩΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ-ΠΑΡΙΣΙ  

 

Αυτός ο κανονισμός για την παράδοση και φόρτωση εμπορευμάτων ισχύει για 

επαγγελματίες μεταφορείς που εκφορτώνουν ή/και φορτώνουν εμπορεύματα στο 

Παρίσι, εταιρείες μεταφοράς, διανομής ή φόρτωσης εμπορευμάτων στα πλαίσια των 

δραστηριοτήτων τους, άτομα που εκτελούν μεταφορές εμπορευμάτων περιστασιακά. 

 

Οχήματα οχήματα με επιφάνεια μικρότερη από 29m2 και  

  αντιπροσωπεύουν Euro 3 πρότυπα (μέχρι 31 Δεκεμβρίου 

  2008), Euro 4 πρότυπα (από 1 Ιανουαρίου 2009) ή Euro 5  

  πρότυπα (από 1 Ιανουαρίου 2010) 

 

Παραδόσεις όλο το εικοσιτετράωρο 

 

Οχήματα με επιφάνεια μικρότερη από 29m2 

 

Παραδόσεις από τις 22:00 μέχρι τις 17:00 

 

 

 

Οχήματα με επιφάνεια 43m2 ή μικρότερη 

 

Παραδόσεις από τις 22:00 μέχρι τις 07:00 

 

 

Σημ.: 

- Η στάθμευση στις Παρισινές ζώνες παράδοσης περιορίζεται στα 30 λεπτά 

- Χρήση του δίσκου «Διανομή Εμπορευμάτων» (Livraison Marchandises) είναι 

υποχρεωτική για να υποδεικνύει το χρόνο άφιξης και τον τύπο μηχανής. Οι δίσκοι 

παρέχονται από τις αρχές της Πόλης του Παρισιού, τις επαγγελματικές ομοσπονδίες, το 
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Επιμελητήριο Εμπορίου και τα αστυνομικά τμήματα. Ο δίσκος πρέπει να τοποθετείται 

σε ορατό σημείο πίσω από το παρμπρίζ. 

- Στις υποδεικνυόμενες λεωφορειο-λωρίδες, οι ζώνες παράδοσης ισχύουν για 

περιορισμένες στάσεις και όχι για στάθμευση. Και ισχύουν για φόρτωση ή εκφόρτωση 

εμπορευμάτων από επαγγελματίες εμπορευματικούς μεταφορείς. 

- Περαιτέρω πληροφορίες παρέχει η υπηρεσία Mairie de Paris, Direction de la voirie at 

des deplacements, Section stationnement, 15 bd Carnot, 75012 Paris. Τηλ.: (+33) 144 67 

28 00 

- Αυτή η ρύθμιση ισχύει για το Παρίσι, εκτός εάν παρέχεται για μία συγκεκριμένη 

ρύθμιση 
 

 

 


