
18 ρξήζηκεο εξσηήζεηο - απαληήζεηο γηα ηελ απαγόξεπζε ηεο 
θπθινθνξίαο πνιηηώλ ζε όιε ηελ επηθξάηεηα 

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2020 
 

1. Ση ζεκαίλεη απαγόξεπζε θπθινθνξίαο πνιηηώλ θαη γηαηί 
ιακβάλεηαη ηώξα σο κέηξν;  
Η εύθνιε κεηάδνζε θαη δηαζπνξά ηνπ θνξνλντνύ ζέηεη ζε ζνβαξό θίλδπλν 
ηελ πγεία επάισησλ θαη εππαζώλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνύ θαη ζε κεγάιε 
πίεζε ην ζύζηεκα πγείαο πνπ θαιείηαη λα παξέρεη ηαπηόρξνλε λνζειεία ζε 
έλα πνιύ κεγάιν αξηζκό λνζνύλησλ. Η θαηάζηαζε πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα 
λνζνθνκεία άιισλ ρσξώλ πνπ δελ έιαβαλ εγθαίξσο δξαζηηθά κέηξα 
κηιάεη από κόλε ηεο. Η απαγόξεπζε θπθινθνξίαο πνιηηώλ κε ξεηέο 
εμαηξέζεηο ζε απζηεξά πεξηνξηζκέλεο δξαζηεξηόηεηεο ζπάεη ηελ αιπζίδα 
ηεο δηαζπνξάο θαη καο θξαηάεη πγηείο ζηα ζπίηηα καο ώζηε λα απνθύγνπκε 
ηα ρεηξόηεξα. Λακβάλνληαο ππόςε ηελ εκπεηξία άιισλ ρσξώλ, είλαη 
αλαγθαίν λα γίλεη ηώξα. 
 
2. Από πόηε ηίζεηαη ζε ηζρύ ε απαγόξεπζε ηεο θπθινθνξίαο ησλ 
πνιηηώλ; 
Από ηε Γεπηέξα 23/3/2020 ζηηο 6πκ κε ηζρύ έσο ηηο 6 Απξηιίνπ 2020 θαη 
ώξα 6πκ.  
 
3. Αθνξά ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ή όιε ηελ επηθξάηεηα; 
Αθνξά όιε ηελ ειιεληθή Δπηθξάηεηα ρσξίο θακία εμαίξεζε.  
 
4. Τπάξρνπλ εμαηξέζεηο ζηνπο πνιίηεο πνπ νθείινπλ λα ηελ 
εθαξκόδνπλ; 
Ναη ππάξρνπλ εμαηξέζεηο. Η απαγόξεπζε δελ θαηαιακβάλεη όζνπο 
ππεξεηνύλ ζηα ζώκαηα αζθαιείαο θαη ηηο έλνπιεο δπλάκεηο, θαζώο θαη ην 
ηαηξηθό θαη λνζειεπηηθό πξνζσπηθό θαη ην εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθό 
ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 
θαζεθόλησλ ηνπο. 
 
5. ε πνηεο πεξηπηώζεηο ζα επηηξέπεηαη ε θπθινθνξία ησλ πνιηηώλ; 
Η θπθινθνξία ησλ πνιηηώλ ζα επηηξέπεηαη γηα ηνπο αθόινπζνπο 
πεξηνξηζηηθά αλαθεξόκελνπο ιόγνπο: 
α) Μεηάβαζε από θαη πξνο ηελ εξγαζία γηα ηηο εξγάζηκεο ώξεο.  
β) Μεηάβαζε ζε θαξκαθείν ή επίζθεςε ζηνλ γηαηξό, εθόζνλ απηό 
ζπληζηάηαη κεηά από ζρεηηθή επηθνηλσλία. 
γ) Μεηάβαζε ζε ελ ιεηηνπξγία θαηάζηεκα πξνκεζεηώλ αγαζώλ πξώηεο 
αλάγθεο, όπνπ δελ είλαη δπλαηή ε απνζηνιή ηνπο. 
δ) Μεηάβαζε ζηελ ηξάπεδα, ζην κέηξν πνπ δελ είλαη δπλαηή ε ειεθηξνληθή 
ζπλαιιαγή. 
ε) Κίλεζε γηα παξνρή βνήζεηαο ζε αλζξώπνπο πνπ βξίζθνληαη ζε αλάγθε. 
ζη) Μεηάβαζε ζε ηειεηή (π.ρ. θεδεία, γάκνο, βάθηηζε ή αλάινγεο ηειεηέο) 
ππό ηνπο όξνπο πνπ πξνβιέπεη ν λόκνο. 



δ) σκαηηθή άζθεζε ζε εμσηεξηθό ρώξν ή θίλεζε κε θαηνηθίδην δών, 
αηνκηθά ή αλά δύν άηνκα, ηεξώληαο ζηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε ηελ 
αλαγθαία απόζηαζε 1,5 κέηξνπ. 
ε) Δθάπαμ κεηάβαζε ζηνλ ηόπν ηεο κόληκεο θαηνηθίαο. 
 
6. Πνηνο θαη πώο ζα ειέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ παξαπάλσ εμαηξέζεσλ; 
Η ειιεληθή αζηπλνκία είλαη επηθνξηηζκέλε κε ηνπο ειέγρνπο ζηελ θίλεζε 
ησλ πνιηηώλ. Δπηπιένλ ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία, νη Ληκεληθέο Αξρέο ζηελ 
πεξηνρή επζύλεο ηνπο θαη ε Δζληθή Αξρή Γηαθάλεηαο ζπκκεηέρνπλ όπνπ 
ρξεηάδεηαη ζην ειεγθηηθό έξγν. Οη πνιίηεο ζα πξέπεη λα θέξνπλ 
ππνρξεσηηθά καδί ηνπο ηελ αζηπλνκηθή ηνπο ηαπηόηεηα ή δηαβαηήξην 
θαζώο θαη βεβαίσζε θίλεζεο. 
 
7. Θα ππάξρνπλ πξόζηηκα ζε όζνπο δελ ζπκκνξθώλνληαη; 
Ναη. Γηα θάζε παξάβαζε πνπ εληνπίδεη ζα επηβάιιεη δηνηθεηηθό πξόζηηκν 
εθαηόλ πελήληα (150) επξώ. 
 
8. Ση είλαη ε βεβαίσζε θίλεζεο;  
Γηα ηηο αλάγθεο ησλ πεξηνξηζκέλσλ κεηαθηλήζεσλ δεκηνπξγνύληαη δπν 
ηύπνη εγγξάθσλ. Σν πξώην, ε βεβαίσζε ηύπνπ Α, αθνξά ηηο κεηαθηλήζεηο 
ησλ εξγαδόκελσλ, ζπκπιεξώλεηαη κηα θνξά θαη παξέρεηαη κε πξνζσπηθή 
επζύλε ηνπ ππνγξάθνληνο από ηνλ εξγνδόηε ή ηνλ λόκηκν εθπξόζσπό 
ηνπ ζε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ ή, ζε πεξίπησζε ειεύζεξνπ 
επαγγεικαηία ή απηναπαζρνινύκελνπ, από ηνλ ίδην. Πεξηέρεη ην 
νλνκαηεπώλπκν, ηνλ ηόπν θαηνηθίαο θαη ηνλ ηόπν εξγαζίαο ηνπ 
εξγαδόκελνπ, θαζώο θαη ην σξάξην πξνζέιεπζεο θαη απνρώξεζήο ηνπ. Ο 
εξγαδόκελνο ηε θέξεη ππνρξεσηηθά καδί ηνπ θαηά ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ 
πξνο θαη από ηελ εξγαζία ηνπ. 
 
9. Καη γηα ηηο ππόινηπεο κεηαθηλήζεηο πνπ εμαηξνύληαη ηη θάλνπκε;  
Γηα ηηο άιιεο πεξηπηώζεηο (κεηάβαζε ζε ζνύπεξ κάξθεη, θαξκαθείν, 
ηξάπεδα θνθ) θαη γηα θάζε κεκνλσκέλε θίλεζε νη πνιίηεο πξέπεη λα 
ζπκπιεξώλνπλ θάζε θνξά ηε βεβαίσζε ηύπνπ Β κε ην νλνκαηεπώλπκν, 
ηνλ ηόπν θαηνηθίαο θαη ηνλ ηόπν πξννξηζκνύ ηνπ πνιίηε, θαζώο θαη ηνλ 
ζπγθεθξηκέλν ιόγν ηεο κεηαθίλεζεο. 
 
10. Πνπ βξίζθσ απηέο ηηο βεβαηώζεηο; 
Οη βεβαηώζεηο κπνξεί λα ιακβάλνληαη απηνύζηεο από ηελ ειεθηξνληθή 
ζειίδα forma.gov.gr θαη λα ζπκπιεξώλνληαη από ηνλ πνιίηε. Μπνξείηε λα 
θαηεβάζεηε, λα ζπκπιεξώζεηε, θαη λα θέξεηε καδί ζαο έλα από ηα 
αθόινπζα έληππα, θαηά πεξίπησζε. 
• Βεβαίσζε Κπθινθνξίαο Δξγαδόκελνπ (PDF) 
• Βεβαίσζε Κπθινθνξίαο Δξγαδόκελνπ (MS-Word) 
• Βεβαίσζε Καη' Δμαίξεζε Μεηαθίλεζεο Πνιηηώλ (PDF) 
• Βεβαίσζε Καη' Δμαίξεζε Μεηαθίλεζεο Πνιηηώλ (MS-Word) 
Γίλεηαη επίζεο ε δπλαηόηεηα θαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ρεηξόγξαθεο θόξκαο 
ζε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη εθηθηή ε πξόζβαζε ζηελ ηζηνζειίδα. Η 
ρεηξόγξαθε βεβαίσζε πξέπεη λα έρεη ηηο εμήο πιεξνθνξίεο: 

https://forma.gov.gr/


 Όλνκα/Δπίζεην 
Γηεύζπλζε θαηνηθίαο 
Λόγν κεηαθίλεζεο πνπ εκπίπηεη ζηηο παξαπάλσ επηηξεπόκελεο 
θαηεγνξίεο θαη δηεύζπλζε πξννξηζκνύ 
Ηκεξνκελία, ώξα, ππνγξαθή 
 
11. Μπνξώ λα δειώλσ ελαιιαθηηθά ηηο κεηαθηλήζεηο κνπ κε άιιν 
ηξόπν (πρ θηλεηό) ώζηε λα κελ ζπκπιεξώλσ ρεηξόγξαθα ηηο 
βεβαηώζεηο;  
Ναη, παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα απνζηνιήο δσξεάλ ηειεπηθνηλσληαθνύ 
κελύκαηνο (sms) ζηνλ εηδηθό αξηζκό 13033 απεπζείαο από ην θηλεηό 
ηειέθσλν ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θάζε θνξά πνπ ν πνιίηεο εμέξρεηαη ηεο 
νηθίαο ηνπ. ε απηό ην κήλπκα ζα πξέπεη ν πνιίηεο λα δειώλεη ην 
νλνκαηεπώλπκν ηνπ, ηε Γηεύζπλζε θαηνηθίαο ηνπ θαη ηνλ ιόγν πνπ 
αληηζηνηρεί ζηελ έμνδν από ην ζπίηη (πεξηπηώζεηο β έσο ε).  Σν SMS 
πξέπεη λα είλαη ηεο κνξθήο: 
X θελό νλνκαηεπώλπκν θαη δηεύζπλζε θαηνηθίαο 
όπνπ Χ ν ιόγνο εμόδνπ κε ηνλ αξηζκό 1, 2, 3, 4, 5, 6 πνπ αληηζηνηρεί ζηηο 
παξαθάησ αηηηνινγίεο: 
1) Μεηάβαζε ζε θαξκαθείν ή επίζθεςε ζηνλ γηαηξό, εθόζνλ απηό 
ζπληζηάηαη κεηά από ζρεηηθή επηθνηλσλία. 
2) Μεηάβαζε ζε ελ ιεηηνπξγία θαηάζηεκα πξνκεζεηώλ αγαζώλ πξώηεο 
αλάγθεο, όπνπ δελ είλαη δπλαηή ε απνζηνιή ηνπο. 
3) Μεηάβαζε ζηελ ηξάπεδα, ζην κέηξν πνπ δελ είλαη δπλαηή ε ειεθηξνληθή 
ζπλαιιαγή. 
4) Κίλεζε γηα παξνρή βνήζεηαο ζε αλζξώπνπο πνπ βξίζθνληαη ζε αλάγθε. 
5) Μεηάβαζε ζε ηειεηή (π.ρ. θεδεία, γάκνο, βάθηηζε ή αλάινγεο ηειεηέο) 
ππό ηνπο όξνπο πνπ πξνβιέπεη ν λόκνο. 
6) σκαηηθή άζθεζε ζε εμσηεξηθό ρώξν ή θίλεζε κε θαηνηθίδην δών, 
αηνκηθά ή αλά δύν άηνκα, ηεξώληαο ζηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε ηελ 
αλαγθαία απόζηαζε 1,5 κέηξνπ.  
Θα ιακβάλεηε σο απάληεζε:. 
Μεηαθίλεζε θελό X θελό νλνκαηεπώλπκν θαη δηεύζπλζε θαηνηθίαο 
ε πεξίπησζε ειέγρνπ, επηδεηθλύεηε ην SMS καδί κε ηελ αζηπλνκηθή ζαο 
ηαπηόηεηα. 
 
12. Αλ ε εξγαζία κνπ βξίζθεηαη εθηόο ηεο πόιεο πνπ θαηνηθώ; 
ε πεξίπησζε πνπ είλαη απνιύησο αλαγθαία ε κεηαθίλεζε εξγαδνκέλνπ 
εθηόο έδξαο ζα πξέπεη λα θέξεη καδί ηνπ δύν βεβαηώζεηο (Βεβαίσζε ηύπνπ 
Α’ θαη Βεβαίσζε ηύπνπ Β’). 
 
13. Καη αλ θαηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ πεξηνξηζκνύ κεηαθηλήζεσλ 
βξίζθνκαη ζε άιιν ζεκείν ηεο Ειιάδαο από ηνλ ηόπν κόληκεο 
θαηνηθίαο κνπ θαη πξέπεη λα επηζηξέςσ; Θα κνπ επηηξαπεί;  
Φπζηθά, ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζα ρξεηαζηεί θαη κηα Βεβαίσζε Καηνηθίαο 
Δηδηθήο Χξήζεο, πνπ ιακβάλεηαη αηειώο από ηνλ 
ηζηόηνπν https://www.aade.gr/bebaiosi-katoikias-eidikis-hrisis, ή αληίγξαθν 
ηεο θνξνινγηθήο δήισζεο εηζνδήκαηνο Δ1. 

https://www.aade.gr/bebaiosi-katoikias-eidikis-hrisis


 
14. ε πνηνπο δεκόζηνπο ρώξνπο δελ επηηξέπεηαη λα πεγαίλσ; 
Από ηε Γεπηέξα 23/3 δελ ιεηηνπξγνύλ θαη απαγνξεύεηαη ε παξακνλή 
πνιηηώλ ζε παηδηθέο ραξέο, ρώξνπο εμσηεξηθήο άζιεζεο, νξγαλσκέλεο 
καξίλεο, πάξθα θαη άιζε.   
 
15. Η απαγόξεπζε θπθινθνξίαο επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγία όζσλ 
επηρεηξήζεσλ έρνπλ κείλεη αλνηρηέο έσο ζήκεξα κε ζρεηηθή απόθαζε 
ηνπ θξάηνπο (π.ρ. νύπεξ κάξθεη, θνύξλνη, θαξκαθεία, βελδηλάδηθα 
θνθ); 
Όρη. Η ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηώλ πνπ 
έρνπλ κείλεη αλνηθηέο ζπλερίδεηαη θαλνληθά, ιακβάλνληαο πιένλ απζηεξά 
ππόςε ηηο νδεγίεο γηα ηελ θπθινθνξία ησλ εξγαδνκέλσλ από θαη πξνο 
απηέο.  
 
16. Σα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο ζα ζπλερίζνπλ λα ιεηηνπξγνύλ; 
Σα Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο ιεηηνπξγνύλ ζε πεξηνξηζκέλε ζπρλόηεηα 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, δηαζθαιίδνληαο επαξθή θίλεζε ηδίσο θαηά ηηο 
ώξεο θίλεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ.  Ιδησηηθήο ρξήζεσο νρήκαηα 
θπθινθνξνύλ γηα όινπο ηνπο ιόγνπο-εμαηξέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη 
παξαπάλσ κόλν κε ηνλ νδεγό θαη έσο έλαλ επηβάηε. 
 
17. Ση ζεκαίλνπλ ηα λέα κέηξα πεξηνξηζκνύ ηεο θπθινθνξίαο γηα ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ; 
Σν θξάηνο θαη ν παξαγσγηθόο ηζηόο δελ παξαιύνπλ. πλερίδνπλ λα 
ιεηηνπξγνύλ κε ην αλαγθαίν πξνζσπηθό θαη κε βάζε ηηο νδεγίεο πνπ 
δίλνπλ νη δηνηθήζεηο θάζε θνξέα, ππό ην απζηεξό όκσο πιαίζην θαλόλσλ 
πνπ ζέηνπλ νη λένη πεξηνξηζκνί ζηηο κεηαθηλήζεηο καο. 
 
18. Ση ζπκβαίλεη κε εηδηθέο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνύ, όπσο 
ηνμηθνεμαξηεκέλνη, Ρνκά θαη άζηεγνη; 
Με εηδηθή κέξηκλα ηνπ νηθείνπ δήκνπ ελεκεξώλνληαη κε θάζε πξόζθνξν 
κέζν νη πιεζπζκνί Ρνκά θάζε πεξηνρήο, ώζηε λα παξακείλνπλ θαζ’ όιν ην 
δηάζηεκα ηνπ πξνζσξηλνύ πεξηνξηζκνύ ηεο θπθινθνξίαο εληόο ησλ 
θαηαπιηζκώλ. Άζηεγνη θαη ηνμηθνεμαξηεκέλα αλέζηηα άηνκα κεηαθηλνύληαη, 
κε κέξηκλα ηνπ δήκνπ, ζε θαηάιιεινπο δεκνηηθνύο ρώξνπο θηινμελίαο θαη 
ηνπο παξέρεηαη θάζε δπλαηή θξνληίδα, ζπζζίηην θαη πεξίζαιςε. Οη 
θνηλσληθέο ππεξεζίεο/δνκέο ησλ δήκσλ κεξηκλνύλ γηα ηελ θαη’ νίθνλ 
παξάδνζε ηνπ εκεξεζίνπ ζπζζηηίνπ ζε δηθαηνύρνπο νξγαλσκέλσλ 
ζπζζηηίσλ θαη δηθαηνύρνπο πξνγξακκάησλ επηζηηηζηηθήο θαη βαζηθήο πιηθήο 
ζπλδξνκήο (ΣΔΒΑ). ε πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνύρνο γηα νπνηνλδήπνηε 
ιόγν δελ είρε δειώζεη δηεύζπλζε δηακνλήο, απηή δειώλεηαη ηειεθσληθά 
από ηνλ ίδην ζηελ αξκόδηα ππεξεζία. 
 

Πηγή: https://www.civilprotection.gr/el/simantika-themata/nikos-hardalias-menoyme-spiti-

apofeygoyme-ton-syghrotismo-akoloythoyme-toys 

https://www.civilprotection.gr/el/simantika-themata/nikos-hardalias-menoyme-spiti-apofeygoyme-ton-syghrotismo-akoloythoyme-toys
https://www.civilprotection.gr/el/simantika-themata/nikos-hardalias-menoyme-spiti-apofeygoyme-ton-syghrotismo-akoloythoyme-toys

