Έντυπο Β
ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤ΄ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Ο/Η υποφαινόμενος/η
γέννησης

………….…………………….…………….. με ημερομηνία
….………….………………….……………. αρ. ταυτότητας/διαβατηρίου

………………………………………………

και

διεύθυνση

κατοικίας

………………………………………………
δηλώνω ότι η μετακίνησή μου στις …………… (δήλωση ακριβούς ώρας) σχετίζεται με τον
ακόλουθο λόγο:
(σημειώστε √ στο αντίστοιχο πλαίσιο πιο κάτω)

1. Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη σε γιατρό
2. Μετάβαση σε κατάστημα για προμήθεια αγαθών πρώτης ανάγκης
3. Μετάβαση στην τράπεζα,

στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή

4. Μετακίνηση για παροχή βοήθειας σε άτομα που βρίσκονται σε ανάγκη
5. Σύντομη

μετακίνηση, κοντά στην οικία μου, για ατομική σωματική άσκηση ή για τις
ανάγκες κατοικίδιου ζώου

6. 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.

7. Για μετάβαση στην οικία μου μετά από υποχρεωτικό αυτοπεριορισμό ή καραντίνα

8. Δήλωση οποιουδήποτε άλλου σκοπού μετακίνησης που θα μπορούσε να δικαιολογηθεί
με βάση τα μέτρα απαγόρευσης της κυκλοφορίας
………………………………………………………………..……………

Υπογραφή υποφαινόμενου/ης:

.……………………………………………

Ημερομηνία:

……………………………………………

Form B.
DECLARATION TO CITIZEN MOVEMENT REFUSAL
I, the undersigning …………. ……………………. …………… .. with date of birth…. ………….
………………. …………… . No. ID / passport ……………………………………………… and
home address ………………………………………………
I declare that my move to …………… (exact time statement) relates to the following reason:
(note √ in the box below)
1. Go to a pharmacy or visit a doctor
2. Go to a store to supply essentials
3. Go to the bank, as long as the electronic transaction is not possible

4. Move to help people in need

5. Short walk, near my home, for personal physical activity or for pet's needs

6.Going to a ceremony (eg funeral, wedding, christening) under the conditions
provided by law or moving to a divorced parent or parent who is required to ensure
the communication of parents and children, in accordance with the provisions in force
7. For moving to my home after compulsory self-limitation or quarantine
8. Declaration of any other purpose of movement which could be justified under the
prohibition measures

……………………………………………………………… .. ……………

Signature of the citizen: ……………………………………………
Date: …………………………………………

