[GR]
Η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε γενική απαγόρευση της κυκλοφορίας, ως μέτρο προστασίας για την
εξάπλωση του COVID-19, τα οποία ισχύουν από τις 6:00 π.μ. της Δευτέρας 23 Μαρτίου. Η απαγόρευση της
κυκλοφορίας ισχύει για όλους, σε ολόκληρη τη χώρα.
Σύμφωνα με τα νέα μέτρα:
•

Η κυκλοφορία επιτρέπεται μόνο για πολύ συγκεκριμένους λόγους (εργασία, μετακίνηση σε γιατρό ή
φαρμακείο, με οδηγία γιατρού, προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης).

•

Για κάθε μετακίνηση πρέπει να έχετε μαζί σας συγκεκριμένη άδεια.

•

Εκτός από την άδεια, θα πρέπει να έχετε μαζί σας το νομιμοποιητικό σας έγγραφο (Δελτίο
Αιτούντος Άσυλο, τρίπτυχο, άδεια παραμονής, ταξιδιωτικό έγγραφο, κλπ.).

•
•

Κάθε παράβαση τιμωρείται με πρόστιμο 150 ευρώ.
Δεν επιτρέπεται να παραμένετε σε παιδικές χαρές, ανοιχτούς αθλητικούς χώρους, μαρίνες, πάρκα.

Αν είστε εργαζόμενος και πρέπει να πάτε στη δουλειά σας: Θα πρέπει να έχετε μαζί σας μια ειδική άδεια.
Ονομάζεται «βεβαίωση τύπου Α», πρέπει να έχει την υπογραφή του εργοδότη σας και να αναφέρει τον τόπο
κατοικίας σας, τον τόπο εργασίας σας, την ώρα που φτάνετε και την ώρα που αποχωρείτε από τη δουλειά
σας. Αυτή τη βεβαίωση πρέπει να την έχετε πάντα μαζί σας. Ο εργοδότης σας θα τη βρει και θα την
υπογράψει στην ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr (στα ελληνικά).
Άλλοι λόγοι για τους οποίους μπορείτε να μετακινηθείτε, με απαραίτητη ειδική άδεια, είναι:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Για να πάτε σε γιατρό ή φαρμακείο, έπειτα από οδηγίες γιατρού
Για να προμηθευτείτε τρόφιμα ή είδη πρώτης ανάγκης
Για να πάτε στην τράπεζα, αν είναι απαραίτητο
Για να βοηθήσετε συγγενείς που βρίσκονται σε ανάγκη
Για να πάτε σε τελετή (π.χ. κηδεία, γάμο) ή για να δείτε τα παιδιά σας, αν είστε διαζευγμένοι
Για να αθληθείτε (μόνο 1 ή 2 άτομα και σε απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ σας) ή για να πάτε βόλτα το
κατοικίδιό σας
7) Για να φτάσετε στο τόπο της μόνιμης κατοικίας σας (μόνο μια φορά)
Για τους παραπάνω λόγους μπορείτε να πάρετε την άδεια που χρειάζεται να έχετε μαζί σας, είτε
συμπληρώνοντας μια φόρμα που θα βρείτε στα ελληνικά στο forma.gov.gr (ονομάζεται "βεβαίωση τύπου
Β") είτε στέλνοντας από το κινητό σας ένα SMS (χωρίς χρέωση) στο 13033, όπου θα γράφετε:
Τον αριθμό που αντιστοιχεί στο λόγο μετακίνησή σας (δείτε παραπάνω 1,2, 3, 4, 5, 6, ή 7) [κενό] Όνομα
[κενό] Επίθετο [κενό] Διεύθυνση Κατοικίας.
Θα λάβετε απαντητικό μήνυμα, το οποίο θα πρέπει να επιδείξετε σε κάθε έλεγχο.
Αν δεν το έχετε, κινδυνεύετε να σας επιβληθεί πρόστιμο ύψους 150 ευρώ.

