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ΘΕΜΑ: 

 

    

Σχετ.: 

2η Φάση Άρσης των μέτρων περιορισμού στην Γαλλία: Προβλέψεις περί γενικών 

μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας Covid-19 κατά την διεξαγωγή 

εμπορευματικών μεταφορών. 

Έγγραφό μας με ΑΠ.Φ.2760/ΑΣ 176, από 24 Μαρτίου 2020 

Σας πληροφορούμε  ότι, σύμφωνα με ενημέρωση που μας περιήλθε από το αρμόδιο γαλλικό 

Υπουργείο Οικολογικής και Αλληλέγγυας Μετάβασης/ τομέας Μεταφορών, το εφαρμοστικό 

Διάταγμα  υπ. αριθ. 2020-663 της 31 Μαΐου 2020 (Περί γενικών μέτρων που είναι απαραίτητα για 

την αντιμετώπιση της επιδημίας του Covid-19 στο πλαίσιο της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον 

τομέα της υγείας), το οποίο δημοσιεύθηκε την 1η Ιουνίου τ.ε.,  εξειδικεύοντας τα μέτρα της 2ης φάσης 

(από 2 Ιουνίου τ.ε.) άρσης των περιορισμών στη Γαλλία, επικαιροποιεί τις Διατάξεις υγειονομικής 

προστασίας ως προς τη διεξαγωγή εμπορευματικών μεταφορών (βλ. Κεφ.2, άρθρο 22, σημεία Ι 

έως VΙ -επισυνάπτεται ), ως εξής: 

«  I. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν κατά την μεταφορά εμπορευμάτων. 

   ΙΙ.   Προκειμένου για τη μεταφορά εμπορευμάτων, το όχημα είναι εφοδιασμένο με εφεδρικό νερό 

και σαπούνι, καθώς και πετσέτες μιας χρήσης ή υδρο-αλκοολική γέλη. 

   III.  Όταν οι χώροι φόρτωσης ή εκφόρτωσης δεν διαθέτουν σημείο παροχής νερού και σαπουνιού, 

εφοδιάζονται με υδρο-αλκοολικό υγρό/γέλη. Δεν μπορεί να αποκλεισθεί ο οδηγός οχήματος 

μεταφοράς από την πρόσβαση στον τόπο φόρτωσης ή εκφόρτωσης, συμπεριλαμβανομένου ενός 

σημείου παροχής νερού, όταν παρέχεται ο συγκεκριμένος χώρος. 

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

των ατόμων. Η παράδοση πραγματοποιείται στον τόπο που έχει οριστεί από τον εντολέα και 

εμφανίζεται στα έγγραφα μεταφοράς. 

   V.  Στην περίπτωση παράδοσης στο σπίτι, με εξαίρεση τις ενέργειες που απαιτούνται κατά τις 

διαδικασίες μετακομίσεων, ο οδηγός ή οι χειριστές παράδοσης εγκαταλείπουν τις συσκευασίες στην 

πόρτα, αφού προηγουμένως ενημερώσουν τον παραλήπτη ή εκπρόσωπό του, εφαρμόζοντας 

εναλλακτικές μεθόδους προς επιβεβαίωση της καλής παράδοσης και δεν ανακτούν την υπογραφή 

του παραλήπτη. 

Δεν υπάρχει καμία απαίτηση για υπογραφή εγγράφου, με οποιοδήποτε 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 
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συμβατικής ρύθμισης, έως το μεσημέρι της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την παράδοση των 

αγαθών, η παράδοση θεωρείται ότι συμμορφώνεται με τη σύμβαση. 

   VI.   Οι διατάξεις του εν λόγω άρθρου είναι δημόσιας τάξης». 

 

 Βάσει των ανωτέρω, παρατηρούμε ότι, οι προβλέψεις υγειονομικής προστασίας για τη 

διενέργεια εμπορευματικών μεταφορών, δεν παρουσιάζουν ουσιαστικές μεταβολές κατά την 

τρέχουσα φάση άρσης των περιορισμών λόγω Covid-19 στην Γαλλία, ενώ σε αυτές ενσωματώνεται 

η δυνατότητα διενέργειας υπηρεσιών μετακόμισης.  

 

 

ΕΜ/ 
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