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Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Γενική Γραμματεία Μεταφορών
–Γενική Δ/νση Μεταφορών (μ.η.)

ΘΕΜΑ: Διαχείριση της κρίσης Covid-19: άρση περιορισμών κυκλοφορίας φορτηγών
αυτοκινήτων για τη μεταφορά ορισμένων εμπορευμάτων υγειονομικού υλικού,
τροφίμων ή άλλων προϊόντων πρώτης ανάγκης.
Σύμφωνα με ενημέρωση που μας περιήλθε από το αρμόδιο για τις Μεταφορές, γ/Υπουργείο
Οικολογικής και Αλληλέγγυας Μετάβασης και στο πλαίσιο ρυθμίσεων προς διευκόλυνση της
μεταφοράς εμπορευμάτων υγειονομικού υλικού, τροφίμων και άλλων προϊόντων πρώτης ανάγκης
στο εσωτερικό της Γαλλίας, σας πληροφορούμε ότι :
1. Με Διάταγμα της 2ας Μαΐου 2020 για τη μεταφορά δεμάτων ταχυμεταφορών με φορτηγά
αυτοκίνητα οδικών μεταφορών άνω των 7,5 τόνων, αίρεται η απαγόρευση κυκλοφορίας αυτών
των οχημάτων (όπως αυτή προβλέπεται από το διάταγμα της 2ας Μαρτίου 2015), την Κυριακή 3
Μαΐου 2020, όλη την ημέρα, από την Πέμπτη 7 Μαΐου 2020, στις 4 μ.μ., έως την Παρασκευή 8
Μαΐου 2020, στις 12 μ.μ. και από το Σάββατο 9 Μαΐου 2020, στις 4 μ.μ., έως την Κυριακή 10 Μαΐου
2020, στις 12 μ.μ., για οχήματα τα οποία μεταφέρουν πακέτα ταχυμεταφορών, λαμβάνοντας υπόψη
την ανάγκη διατήρησης της αλυσίδας εφοδιασμού ορισμένων προϊόντων προστασίας της υγείας,
ιδίως προστατευτικών μασκών, για την αντιμετώπιση των συνεπειών της επιδημικής κρίσης Covid19.
2. Με Διάταγμα της 2ας Μαΐου 2020, αίρονται, για ορισμένους τύπους μεταφοράς εμπορευμάτων,
οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων εμπορευματικών μεταφορών άνω των 7,5
τόνων (όπως αυτές προβλέπονται από το διάταγμα της 2ας Μαρτίου 2015) από την Πέμπτη 7 Μαΐου
2020, στις 4 μ.μ., έως την Παρασκευή 8 Μαΐου 2020, στις 12 μ.μ. και από την Τετάρτη 20 Μαΐου
2020, στις 4 μ.μ. , έως την Πέμπτη 21 Μαΐου 2020, στις 12 μ.μ., για τα κάτωθι οχήματα:
-οχήματα που μεταφέρουν αποκλειστικώς τρόφιμα και προϊόντα που προορίζονται για κατανάλωση
από τον άνθρωπο και τα ζώα, την υγιεινή και την υγεία των ανθρώπων ή των ζώων, καθώς και όλα
τα προϊόντα, υλικά ή συστατικά που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξή τους, την κατασκευή τους
και τη διαθεσιμότητά τους
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-οχήματα μεταφοράς υλικών, προϊόντων, εξοπλισμού, μηχανημάτων, εργαλείων στο πλαίσιο της
κατασκευής δημοσίων έργων ή της κατασκευής συλλογικών κτιρίων.
Η επιστροφή χωρίς φορτίο των οχημάτων αυτών επιτρέπεται κατά τις περιόδους που
αναφέρονται στα δύο ανωτέρω διατάγματα.

ΕΜ/

Ο Προϊστάμενος

Εμμανουήλ Στάντζος
Γεν. Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄
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