ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
Vatandaşların İstisnai sebeplerden ötürü bir yerden bir yere hareket etme
onay belgesi
ΜΕΡΟΣ Α’ – Bölüm Α’
Ο/Η υπογράφων-ούσα - Aşağıda İmzası olan
kişinin Adı Soyadı:
Ημ/νία γέννησης - Doğum Tarihi:
Διεύθυνση κατοικίας - İkametgah Adresi:
Ώρα μετακίνησης - Hareket saati:
Δηλώνω ότι η μετακίνηση μου σχετίζεται με τον ακόλουθο λόγο:(Σημειώστε Χ στο αντίστοιχο
πλαίσιο του Μέρους Β’.)
Aşağıdaki sebeplerden ötürü bir noktadan diğer noktaya hareket ettiğimi beyan ediyorum (B.
Bölümündeki ilgili kutuyu X ile işaretleyiniz)
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ΜΕΡΟΣ Β’ - Bölüm B’
Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στον γιατρό, εφόσον αυτό συνιστάται μετά
από σχετική επικοινωνία.
İlgili iletişim ve tavsiyeyi takiben Eczane veya Doktora Gitme
Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης,
όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους.
Gönderilmesi mümkün olamayan temel ihtiyaç ürünleri satan ve halihazırda
faaliyet gösteren bir mağaza veya dükkana gitme.
Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική
συναλλαγή.
Dijital ortamda yapılamayan işlemler için bankaya gitme
Κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. Yardıma
muhtaç kişilerin ihtiyaçlarını giderme amacıyla hareket etme
Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία, γάμος, βάφτιση) υπό τους όρους που προβλέπει
ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που
είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις. Yasaların öngördüğü şekilde, merasime gitme (örneğin
cenaze, düğün, vaftiz), veya geçerli hükümler çerçevesinde boşanmış veya
ayrılmış ebeveynlerin aile çocuk iletişimini sağlama bağlamında bir yerden bir yere
hareket etme
Σύντομη μετακίνηση, κοντά στην κατοικία μου, για ατομική σωματική άσκηση
(εξαιρείται οποιαδήποτε συλλογική αθλητική δραστηριότητα) ή για τις ανάγκες
κατοικίδιου ζώου.
Kisisel beden eğitimi amaçlı veya evcil hayvanların ihtiyacını gidermek için,
ikametgah adresime yakın ve çok kisa süreli hareket. (Toplu veya grup halinde
spor faaliyetinde bulunmak bu kuralın dışındadır)

Ημερομηνία - Tarih:
Ο/Η Δηλών-ούσα - Beyanı yapan kişi:

Τόπος -Yer:

Υπογραφή – İmzα

Yunanistan Cumhuriyeti
Sivil Koruma ve Kriz Yönetimi
Altbakanliği

Sivil Koruma Genel Sekreterliği

