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  Ε.Δ.: -Πολιτικό τμήμα    
 

ΘΕΜΑ: Νέο στέλεχος του Covid-19: Νέοι τρόποι υγειονομικού ελέγχου για επαγγελματίες 

αυτοκινητιστές προσερχόμενους από το Ηνωμένο Βασίλειο στη Γαλλία.  

Α. Ειδικές ρυθμίσεις για τη διέλευση των συνόρων από φορτηγά αυτοκίνητα προερχόμενα από 

το Ηνωμένο Βασίλειο, συμφωνήθηκαν αργά το βράδυ της Τρίτης, 22.12.2020, μεταξύ των 

υπουργών Μεταφορών Γαλλίας και Ηνωμένου Βασιλείου. Όπως αναφέρει σημερινή Ανακοίνωση 

του γαλλικού Υπουργείου Οικολογικής Μετάβασης (Τομέας Μεταφορών), οι ειδικές αυτές 

ρυθμίσεις, οι οποίες εγκρίθηκαν με την ουσιαστική υποστήριξη των βρετανικών αρχών, καθιστούν 

δυνατό τον περιορισμό των κινδύνων εξάπλωσης του ιού Covid-19, λαμβάνοντας ταυτοχρόνως 

υπόψη τις ιδιαιτερότητες της δραστηριότητας των επαγγελματιών αυτοκινητιστών. 

Λόγω της ταχείας ανάπτυξης στο Ην. Βασίλειο της μετάλλαξης VUI-2020-12-01 του ιού SARS-

CoV-2, οι γαλλικές αρχές αποφάσισαν την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου τα μεσάνυχτα, να αναστείλουν 

πλήρως, για 48 ώρες, την κυκλοφορία προσώπων μεταξύ του Η.Β. και της Γαλλίας. Το μέτρο αυτό 

αφορούσε επίσης τους επαγγελματίες αυτοκινητιστές. Μετά από συζητήσεις με την Ευρ. Επιτροπή 

και τα άλλα κράτη μέλη, καθώς και ‘πολύ θετικές ανταλλαγές με τις βρετανικές αρχές’, η γαλλική 

κυβέρνηση αποφάσισε να αποκαταστήσει εν μέρει τις ροές, προβλέποντας την υποχρέωση 

προσκόμισης δοκιμής PCR (τεστ PCR) που χρονολογείται λιγότερο από 72 ώρες, ή ελλείψει αυτού, 

τη διεξαγωγή Γρήγορης Δοκιμής Αντιγόνου (rapid test), επικυρωμένου από κατάλογο του γαλλικού 

Υπουργείου Υγείας ως προς την ευαισθησία του στον μεταλλαγμένο ιό VUI-2020-12-01.  

Όσον αφορά τους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων διεθνών μεταφορών, Γάλλους ή ξένους, ο        

κ. Jean-Baptiste Djebbari, Αναπληρωτής Υπουργός αρμόδιος για τις Μεταφορές στο ως άνω 

Υπουργείο και ο Βρετανός ομόλογός του κ. Grant Shapps συμφώνησαν ότι μπορούν να διεξαχθούν 

γρήγορες δοκιμές αντιγόνου σε ειδικούς χώρους που έχουν δημιουργηθεί. Οι οδηγοί θα μπορούν 

έτσι να αποκτήσουν σύντομα το αποτέλεσμα και να μετακινηθούν στη Γαλλία μόλις το τεστ είναι 

αρνητικό. Για οδηγούς με τεστ θετικό στον ιό, μπορεί να πραγματοποιηθεί δοκιμή PCR για την 

επιβεβαίωση ή μη του αποτελέσματος. Εάν επιβεβαιωθεί  η έκθεση στον κορωνοϊό, θα επιβάλλεται 
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καραντίνα 10 ημερών μετά το αποτέλεσμα της πρώτης δοκιμής, επί βρετανικού εδάφους. Σε αυτήν 

την περίπτωση, οι βρετανικές αρχές θα οργανώσουν τους όρους διαμονής κατά τη διάρκεια αυτής 

της περιόδου, μετά την οποία ο οδηγός μπορεί να επιστρέψει στη Γαλλία.  

Οι επόμενες ώρες θα αφιερωθούν στη δημιουργία των σημείων δοκιμών, προκειμένου να 

αποκατασταθεί η κυκλοφορία, ώστε όσο το δυνατόν περισσότεροι οδηγοί να επιστρέψουν στις 

οικογένειές τους για τις διακοπές των Χριστουγέννων. Οι γαλλικές και βρετανικές αρχές δηλώνουν 

ότι κινητοποιούνται πλήρως για τον σκοπό αυτό. Εν τω μεταξύ, η γαλλική κυβέρνηση ζητά από 

φορτηγά που βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο να μην ταξιδέψουν στο Κεντ.  

Ο αρμόδιος Αναπληρωτής Υπουργός κ. Djebbari δήλωσε: «Είμαι ικανοποιημένος με τους όρους 

που καταφέραμε να συμφωνήσουμε με τις βρετανικές αρχές σε χρόνο ρεκόρ και ευχαριστώ τη 

βρετανική κυβέρνηση και ιδιαίτερα τον ομόλογό μου, Grant Shapps, για τον ρεαλισμό τους για την 

επίλυση των δυσκολιών που ανέκυψαν».  

Β.  Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση της γ/κυβέρνησης για αναστολή επί 48 ώρες "όλων των 

μετακινήσεων ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών με οδικές, αεροπορικές, 

σιδηροδρομικές ή θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων» από το Ην. Βασίλειο ακολούθησε 

ανάλογες αποφάσεις άλλων χωρών μελών της Ε.Ε., στην πλειονότητά τους σε γεωγραφική 

εγγύτητα με το Ην. Βασίλειο (Βέλγιο, Ολλανδία, Γερμανία, Ιρλανδία). Σε σχετική ανακοίνωση 

διευκρινίζονταν πάντως ότι οι μετακινήσεις προς το Ην. Βασίλειο δεν επηρεάζονταν. Σύμφωνα με 

τον Γάλλο Πρωθυπουργό κ. Castex, η προβλεπόμενη περίοδος 2 ημερών ήταν απαραίτητη για: i. να 

διασφαλιστεί ο συντονισμός με τους ευρωπαίους εταίρους ώστε να επιτευχθεί μια κοινή απάντηση, 

ii.  να διευκρινιστεί η υγειονομική κατάσταση στην άλλη πλευρά της Μάγχης, iii. να εξευρεθεί μια 

κατάλληλη λύση για τους Γάλλους υπηκόους που ευρίσκονται στο Ην. Βασίλειο. Ακόμη, ο             

κ. Castex κάλεσε το βράδυ της Κυριακής, τους Γάλλους υπηκόους σε βρετανικό έδαφος να 

πραγματοποιήσουν τεστ PCR για την είσοδό τους από το Ην. Βασίλειο στη Γαλλία, με το τέλος της 

προληπτικής περιόδου των 48 ωρών. Ακολούθησαν  συζητήσεις με την βρετανική κυβέρνηση για 

την επανάληψη των εμπορευματικών μεταφορών. 

Παράλληλα, η Ευρ. Επιτροπή στην προσπάθεια να εναρμονίσει τα επιμέρους προληπτικά μέτρα  

αποτροπής της εξάπλωσης του νέου στελέχους του κορωνοϊού, κάλεσε το απόγευμα της Τρίτης, 

22.12.2020, σε αποφυγή των ‘μη απαραίτητων’ ταξιδιών από ή προς το Ην. Βασίλειο, σε αποφυγή 

της διακοπής των αλυσίδων εφοδιασμού και σε άρση απαγορεύσεων αεροπορικών και 

σιδηροδρομικών μεταφορών για την εξασφάλιση ‘ουσιαστικών ταξιδιών’. Η σύσταση βασίζεται σε 

αυτή του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου τ.έ. σχετικά με μια συντονισμένη προσέγγιση για την 

ελεύθερη κυκλοφορία ως απάντηση στην πανδημία COVID-19 και άλλα βήματα που ενέκρινε η 

Ευρ. Επιτροπή τους τελευταίους μήνες, όπως οι «πράσινες» λωρίδες.                                                   

Γ. Στο πλαίσιο των ανωτέρω περιορισμών, ο ιαπωνικός κατασκευαστής  αυτοκινήτων Toyota 

αποφάσισε να επισπεύσει το κλείσιμο, λόγω εορτών, των εργοστασίων του στο Deeside του Ην. 

Βασιλείου και στο Valenciennes  της Γαλλίας, από 22.12.2020, αντί της 24ης τρέχ. όπως είχε 

αρχικώς προγραμματιστεί. Ένα άλλο εργοστάσιο σε βρετανικό έδαφος θα κλείσει τις πόρτες του 

στις 23.12.2020. Η απόφαση, η οποία συνδέεται με τις επιπτώσεις της διακοπής κυκλοφορίας 

μεταξύ Γαλλίας και Ην. Βασιλείου στην παραγωγή αυτοκινήτων της εταιρίας, είχε ως αποτέλεσμα 

την πτώση της μετοχής της Toyota στο Χρηματιστήριο του Τόκιο κατά 0,92% την Τρίτη, αφού είχε 

ήδη χάσει 0,77% την προηγούμενη ημέρα.  
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