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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Υπό το φως των νέων μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας τα οποία έλαβε το γαλλικό
κράτος για την ανάσχεση της διασποράς του ιού COVID-19, σας γνωρίζουμε τα εξής:
− Για την προφύλαξη του κοινού και του Προσωπικού του Προξενικού Γραφείου θα
ακολουθηθεί ανάλογη διαδικασία λειτουργίας προσαρμοσμένης στις νέες συνθήκες.
Δυστύχως δεν καθίσταται δυνατόν να συνεχίσουν να εξυπηρετούνται αιτήματα τα οποία δεν
έχουν τον χαρακτήρα του επείγοντος.
− Από Δευτέρα 2 Νοεμβρίου αναβάλλονται τα ήδη προγραμματισμένα ραντεβού και θα
εξυπηρετούνται μόνο τα επείγοντα. Παρακαλούμε για την κατανόηση σας υπό τις παρούσες
δυσμενείς συνθήκες.
− Υπενθυμίζεται, εν προκειμένω, ότι ορισμένες προξενικές υπηρεσίες δεν απαιτούν
αυτοπρόσωπη παρουσία και μπορούν να διεκπεραιωθούν ψηφιακά (www.gov.gr),
ταχυδρομικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
− Οι Έλληνες πολίτες ευρισκόμενοι προσωρίνα στην Γαλλία καθώς και οι αλλοδαποί μόνιμοι
κάτοικοι Ελλάδος οι οποίοι επιθυμούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα καλούνται να λάβουν
υπόψη τους περιορισμούς σε μετακινήσεις εντός της Γαλλίας καθώς και τον ενδεχόμενο
αναπρογραμματισμού των πτήσεων, σε συνάρτηση και με την εξέλιξη της υγειονομικής
κατάστασης στην Ελλάδα. Παρακαλούμε, επίσης, να αποφεύγονται τα μη απαραίτητα
ταξίδια.
− Υπενθυμίζεται ότι για όλους τους εισερχόμενους στην Ελλάδα μέσω των χερσαίων, εναέριων
και θαλάσσιων σημείων εισόδου αποτελεί προϋπόθεσή η συμπλήρωση της φόρμας Passenger
Locator Form PLF μέσω της πλατφόρμας https://travel.gov.gr/#/. Το PLF δύναται να
συμπληρωθεί από τους ταξιδιώτες μέχρι και 24 ώρες πριν την πραγματοποίηση του ταξιδιού
τους στην Ελλάδα.
− Για όποια διευκρίνιση ή συνδρομή, παρακαλούμε επικοινωνήσετε στην ηλεκτρονική
διεύθυνση grgencon.par@mfa.gr, ή καλέστε στο +331 47 23 72 23 τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες, καθώς και στο τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης +336 11 22 28 37, εκτός ωραρίου.
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ANNONCE

Au vu des nouvelles mesures de restrictions de déplacements prises par l'État français pour
enrayer la propagation du virus COVID- 19, nous vous informons de ce qui suit :
− Pour la protection du public et du personnel du Bureau consulaire, une procédure de
fonctionnement adaptée aux nouvelles conditions est mise en place. Nous nous trouvons,
malheureusement, dans l’impossibilité de continuer à traiter les demandes qui ne sont pas
urgentes.
− A partir du lundi 2 novembre, les rendez-vous déjà programmés sont reportés et seuls les cas
urgents seront admis. Nous vous remercions de votre compréhension dans cette période de
conditions particulières.
− Nous vous rappelons, à toutes fins utiles, que certains services consulaires ne nécessitent pas
votre présence et peuvent être réalisés soit sur le site www.gov.gr, soit par courrier ou e-mail.
− Les citoyens grecs en séjour temporaire en France ainsi que les ressortissants étrangers
résidant en Grèce qui souhaitent retourner en Grèce sont invités à prendre en compte les
restrictions de circulation en France ainsi qu’une éventuelle reprogrammation des vols, en
fonction de l'évolution de la situation sanitaire en Grèce. Veuillez, également, éviter les
déplacements inutiles.
− Il est rappelé que l’entrée en Grèce par voie terrestre, aérienne ou maritime est soumise à une
condition préalable, toute personne (adulte ou enfant) doit remplir le formulaire PLF
(Passenger Locator Form) disponible sur la plateforme https://travel.gov.gr/#/. Le PLF peut
être complété par les voyageurs jusqu'à 24 heures avant leur voyage en Grèce.
− Pour toute question ou assistance, vous pouvez nous contacter par e-mail
grgencon.par@mfa.gr ou par téléphone au +331 47 23 72 23, en dehors des jours et heures
d’ouverture, le téléphone d'urgence +336 11 22 28 37 est à votre disposition.
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