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  Παρίσι,  24 Μαρτίου 2020 
Τηλ.: 00331 47 20 26 60 Α.Π. Φ. 2760  /ΑΣ 176 
E-mail: ecocom-paris@mfa.gr    
FAX: 00331 40 70 19 04  

   

ΠΡΟΣ : ΟΦΑΕ (info@ofae.gr) 

-Υπόψη κ. Προέδρου 

-Υπόψη Γ.Δ. κας Δουμάνη 

  

ΚΟΙΝ.: Υπουργείο Εξωτερικών  

-Διπλ. Γραφείο κ. Πρωθυπουργού 

-Διπλ. Γραφείο κ. Υπουργού 

-Διπλ. Γραφείο κ. ANΥΠΕΞ 

-Διπλ. Γραφ. ΥΦΥΠΕΞ κ. Φραγκογιάννη 

- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 

- Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα ΔΟΣ & ΕΞ.  

- Γραφείο κας Β΄ Γεν. Δ/ντριας  

- Β4 Δ/νση 

         Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών     

          Γενική Γραμματεία Μεταφορών               

        –Γενική Δ/νση Μεταφορών 

 

Ε.Δ.: Πολιτικό τμήμα (μ.η.)   
 

ΘΕΜΑ: Λειτουργία Κέντρων Στάθμευσης και Εξυπηρέτησης για τους επαγγελματίες 

αυτοκινητιστές στη Γαλλία. - Διάταγμα περί γενικών μέτρων έκτακτης ανάγκης για 

τη διεξαγωγή εμπορευματικών μεταφορών. 

Α. Προς διευκόλυνση των μελών σας αυτοκινητιστών, εκτελούντων διεθνείς οδικές 

εμπορευματικές μεταφορές, οι οποίοι διέρχονται από τη Γαλλία, σας πληροφορούμε ότι, σύμφωνα 

με ενημέρωση που μας περιήλθε στις 23 τρεχ. μηνός από το αρμόδιο γαλλικό Υπουργείο 

Οικολογικής και Αλληλέγγυας Μετάβασης/ Μεταφορές, το γαλλικό κράτος εργάζεται για να 

διατηρήσει ανοικτές βασικές υπηρεσίες στους οδηγούς για στάθμευση, ανάπαυλα, ανεφοδιασμό, 

τροφοδοσία και διάθεση εγκαταστάσεων υγιεινής, προκειμένου έτσι, να διασφαλιστεί η συνέχεια 

της μεταφοράς αγαθών, που είναι κρίσιμη για τη διαχείριση της κρίσης του Covid 19. 

Η αρμόδια για τους ανωτέρω χώρους γαλλική υπηρεσία ‘Bison Futé’ έχει αναρτήσει δύο 

χάρτες που παρουσιάζουν τα σημεία λειτουργίας των εν λόγω χώρων: α. στάθμευσης/ 

ανάπαυσης και β. εξυπηρέτησης (σχετικό ηλ. αρχείο επισυνάπτεται). Οι χάρτες αυτοί θα 

ενημερώνονται κατά τη διάρκεια  της περιόδου κρίσης, ώστε να λαμβάνεται υπόψη τυχόν 

επαναλειτουργία τέτοιων χώρων, ή πρόσθετων υπηρεσιών. Οι χάρτες και άλλες ενημερώσεις, 

βρίσκονται αναρτημένοι και στον ακόλουθο γαλλικό διαδικτυακό ιστότοπο  https://www.bison-

fute.gouv.fr/index.html .  

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τις διαθέσιμες υπηρεσίες ή τις περιοχές όπου 

λειτουργούν χώροι στάθμευσης ή εξυπηρέτησης, τα μέλη σας μπορούν να αποστείλουν ερώτημα 

στη ηλεκτρονική διεύθυνση: servicestrm@developpement-durable.gouv.fr.  Σύντομα αναμένεται να 

τεθεί σε λειτουργία και ένας αριθμός τηλεφώνου για την ολοκλήρωση αυτής της υπηρεσίας. 

Β.  Ακόμη, σύμφωνα με Διάταγμα της γαλλικής Κυβέρνησης υπ. αριθ. 2020-293 της 23ης 

Μαρτίου 2020, που ορίζει γενικά μέτρα που είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση της επιδημίας 

του Covid-19 στο πλαίσιο της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας και το οποίο 

τίθεται άμεσα σε εφαρμογή, προβλέπονται τα κάτωθι ως προς τη διεξαγωγή εμπορευματικών 

μεταφορών (επισυνάπτεται, βλ. Κεφ.2, άρθρο 6, σημείο ΙΙ) :  

mailto:ecocom-paris@mfa.gr
https://www.bison-fute.gouv.fr/index.html
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«ΙΙ. Για τη διεξαγωγή εμπορευματικών μεταφορών, πρέπει να τηρούνται μέτρα υγιεινής και 

‘κοινωνικής απόστασης’ γνωστά ως «εμπόδια», που ορίζονται σε εθνικό επίπεδο, από τους οδηγούς 

των οχημάτων μεταφοράς, καθώς και από το προσωπικό στα σημεία φόρτωσης ή εκφόρτωσης. 

Όταν οι χώροι φόρτωσης ή εκφόρτωσης δεν είναι εφοδιασμένοι με παροχή νερού, παρέχεται 

αντισηπτικό υδρο-αλκοολικό υγρό/ γέλη. Το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με εφεδρικό νερό 

και σαπούνι, καθώς και πετσέτες μίας χρήσης ή υδρο-αλκολική γέλη. 

Εφόσον τηρούνται τα μέτρα που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο της παρούσας οδηγίας, δεν 

μπορεί να αποκλεισθεί ο οδηγός οχήματος μεταφοράς από την πρόσβαση στον τόπο φόρτωσης ή 

εκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένου ενός σημείου παροχής νερού, όταν παρέχεται αυτός ο χώρος, 

για λόγους υγείας που σχετίζονται με την επιδημία Covid-19. 

Η παράδοση και η υπογραφή των εγγράφων μεταφοράς πραγματοποιείται χωρίς επαφή μεταξύ των 

ανθρώπων. Η παράδοση γίνεται στον τόπο που ορίζει ο κύριος υπόχρεος και εμφανίζεται στο 

έγγραφο μεταφοράς. 

Στην περίπτωση των παραδόσεων στο σπίτι, οι οδηγοί, μετά από επικοινωνία με τον παραλήπτη ή 

τον αντιπρόσωπό του, εγκαταλείπουν τις συσκευασίες έξω από την πόρτα χρησιμοποιώντας 

εναλλακτικές μεθόδους που επιβεβαιώνουν την καλή παράδοση και δεν ανακτούν την υπογραφή 

του παραλήπτη. 

Δεν μπορεί να υπάρξει καμία υποχρέωση υπογραφής εγγράφου με οποιονδήποτε τρόπο από τον 

παραλήπτη, ή τον εκπρόσωπό του. 

Τυχόν καταγγελία, εφόσον δεν υποβληθεί καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, μεταξύ άλλων, με 

ηλεκτρονικά μέσα, το αργότερο ως το τέλος της περιόδου που προβλέπεται στη σύμβαση, ή 

ελλείψει συμβατικής ρύθμισης, ως το μεσημέρι της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την παράδοση 

των αγαθών, η παράδοση θεωρείται ότι συμμορφώνεται με τη σύμβαση. 

Οι εν λόγω διατάξεις είναι δημοσίας τάξεως». (Το σημείο Ι. του ίδιου άρθρου αναφέρεται σε 

συνθήκες και προϋποθέσεις υγιεινής που πρέπει να διέπουν μέσα επιβατικών μεταφορών οδικών 

ή σιδηροδρομικών). 

 

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τα μέλη σας. 

 

Το Γραφείο μας παραμένει στη διάθεσή σας για τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις και 

ενημέρωση επί νεότερων στοιχείων που τυχόν προκύψουν. 

 

 

 

ΕΜ/ 

 
 

 

Ο Προϊστάμενος  

 

 

 
 

   Εμμανουήλ Στάντζος  

     Γεν. Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 

Συν. 2 ηλεκτρ. αρχεία 

 


