ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ
ΠΡΟΞΕΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΙΣΙΩΝ
Ανακοίνωση σχετικά με τις αεροπορικές μετακινήσεις Ελλήνων που βρίσκονται στη Γαλλία
και επιθυμούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα
Η Πρεσβεία της Ελλάδος στη Γαλλία καλεί τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στη Γαλλία και επιθυμούν να
επιστρέψουν στην Ελλάδα, να το πράξουν το συντομότερο δυνατόν, μέσω των ακόμη υφιστάμενων εμπορικών πτήσεων.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η Aegean Airlines έχει αναστείλει τις τακτικές πτήσεις της έως τις 30
Απριλίου. Ωστόσο, η Air France πραγματοποιεί ακόμη, περιορισμένες πτήσεις προς Ελλάδα, ενώ υφίστανται ακόμη
ορισμένες πτήσεις με ανταπόκριση (πχ μέσω Βρυξελλών ή Άμστερνταμ).
Όσοι Έλληνες επιθυμούν την επιστροφή τους στην Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένων των πολιτών που βρέθηκαν στη Γαλλία
μέσω transit), παρακαλούνται να αποστείλουν e-mail με τα στοιχεία τους (όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας,
περιοχή στην οποία βρίσκονται, λόγος παρουσίας τους στη Γαλλία) στη διεύθυνση grgencon.par@mfa.gr, ή να
επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 0033 (0) 1 47 23 72 23 και 0033 (0) 6 11 22 28 37.
Συστήνουμε σε όλους μια ψύχραιμη και υπεύθυνη συμπεριφορά, καθώς και πιστή εφαρμογή των υποδείξεων των αρμοδίων
Αρχών, για την ασφάλεια όλων.
Annonce concernant les voyages aériens des Grecs en France souhaitant rentrer en Grèce

L'Ambassade de Grèce en France appelle les citoyens grecs qui sont en France et souhaitent retourner en Grèce, à le faire
dans les meilleurs délais, par les vols commerciaux encore existants. Il est à rappeler que, selon son annonce, Aegean
Airlines a suspendu ses vols réguliers jusqu'au 30 avril. Cependant, Air France effectue toujours des vols limités vers la
Grèce, alors qu'il existe encore des vols avec escale (par exemple via Bruxelles ou Amsterdam).
Les Grecs souhaitant rentrer en Grèce sont priés d'envoyer un e-mail avec leurs coordonnées (nom, prénom, téléphone de
contact, zone de résidence, raison de leur présence en France) à l’ adresse grgencon.par@mfa.gr, ou de nous contacter aux
0033 (0) 1 47 23 72 23 et 0033 (0) 6 11 22 28 37.
Nous recommandons à chacun d'entre vous un comportement calme et responsable, ainsi qu'une application fidèle des
consignes des Autorités compétentes, pour la sécurité de nous tous.

