
Η απόφαση με τα μέτρα αναλυτικά που ισχύουν από τη
Δευτέρα,  19  Απριλίου  2021  έως και τη  M.  Δευτέρα,  26
Απριλίου 2021
Οικονομικές Ειδήσεις
17 Απρίλιος 2021

Taxheaven.gr

Δημοσιευθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση με τα μέτρα που ισχύουν  από τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 και ώρα
6:00 έως και τη M. Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00.

1Α. α) Στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου εντάσσονται:
αα) η Περιφέρεια Αττικής (εξαιρουμένων των Δήμων Αγκιστρίου, Ύδρας και Κυθήρων της Περιφερειακής
Ενότητας Νήσων),
αβ) η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
αγ) οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Εύβοιας (εξαιρουμένων των Δήμων Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας
Άννας,  Ιστιαίας  -  Αιδηψού,  Καρύστου,  Κύμης-Αλιβερίου και Σκύρου)  και Ευρυτανίας της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας,
αδ) οι Περιφερειακές Ενότητες Αρκαδίας και Κορινθίας της Περιφέρειας Πελο-ποννήσου,
αε) οι Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης,  Χαλκιδικής,  Κιλκίς και Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας,
αστ) η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,
αζ) η Περιφερειακή Ενότητα Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
αη) η Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,
αθ) η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,
αι) η Περιφερειακή Ενότητα Κω της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,
αια)  οι Δήμοι Καλυμνίων της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου,  Ρόδου της Περιφερειακής Ενότητας
Ρόδου και Κύθνου της Περιφερειακής Ενότητας Κέας-Κύθνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,
αιβ) ο Δήμος Χίου της Περιφερειακής Ενότητας Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,
αιγ)  οι Δήμοι Ανωγείων και Ρεθύμνης της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου,  ο Δήμος Χανίων της
Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και ο Δήμος Φαιστού της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της
Περιφέρειας Κρήτης,
αιδ) οι Δήμοι Ιωαννιτών, Κόνιτσας και Βορείων Τζουμέρκων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της
Περιφέρειας Ηπείρου,
αιε) οι Δήμοι Σερρών, Αμφίπολης και Σιντικής της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, ο Δήμος Βέροιας της
Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας και ο Δήμος Πύδνας-Κολινδρού της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
αιστ) οι Δήμοι Καστοριάς και Ορεστίδος της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, ο Δήμος Γρεβενών της
Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών και η Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής της Δημοτικής Ενότητας Ασκίου
του Δήμου Βοΐου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,
αιζ) οι Δήμοι Καβάλας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, Διδυμοτείχου της Περιφερειακής Ενότητας
Έβρου και Μαρωνείας-Σαπών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής
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Μακεδονίας και Θράκης,
αιη) οι Δήμοι Καρδίτσας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας και Βόλου της Περιφερειακής Ενότητας
Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας,
αιθ) ο Δήμος Ήλιδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και
ακ) ο Δήμος Λαμιέων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
β) Στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου εντάσσονται οι λοιπές περιοχές της Επικράτειας.
1Β.  Τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας και επίπεδο
επιδημιολογικής επιβάρυνσης διαμορφώνονται ως εξής:  

Α/Α ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΛΥ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ

1. Συναθροίσεις/Δημόσιες ή
κοινωνικές εκδηλώσεις,
ανεξαρτήτως χώρου
ιδιωτικού ή δημόσιου,
εσωτερικού ή εξωτερικού,
με την επιφύλαξη των
δημόσιων υπαίθριων
συναθροίσεων του άρθρου
11 του Συντάγματος και
του ν. 4703/2020 (Α' 131)

• Αναστολή • Αναστολή
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2. Δημόσιες υπηρεσίες • Λειτουργία με το αναγκαίο
προσωπικό για την παροχή της
υπηρεσίας ή την εκπλήρωση του
έργου σύμφωνα με τις οικείες
διατάξεις.
• Υποχρεωτική προστασία
υπαλλήλων που ανήκουν σε
ομάδες αυξημένου κινδύνου με
χορήγηση ειδικής άδειας
απουσίας και παροχή
τηλεργασίας, όπου είναι εφικτό.
• Υποχρεωτική τηλεργασία στο
μέγιστο δυνατό ποσοστό, εφόσον
συνάδει προς τη φύση των
καθηκόντων, επιπλέον των
υπαλλήλων που ανήκουν σε
ομάδα αυξημένου κινδύνου.
• Εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε
επείγουσες περιπτώσεις και
υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.
• Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5)
μέτρου.
• Συνεδριάσεις των συλλογικών
οργάνων και διενέργεια
συναντήσεων εργασίας είτε μέσω
τηλεδιάσκεψης, είτε τηρουμένης
της απόστασης του ενάμισι (1,5)
μέτρου και με τη συμμετοχή έως
επτά (7) ατόμων. Κατά τη
λειτουργία συλλογικών οργάνων
που διενεργούν διαδικασίες στις
οποίες προβλέπεται συνέντευξη,
αυτή διενεργείται με τη χρήση
ηλεκτρονικών μέσων χωρίς τη
φυσική παρουσία του καλούμενου
σε συνέντευξη.Στην περίπτωση
αυτή το συλλογικό όργανο ορίζει
τους αναγκαίους όρους και τις
προϋποθέσεις για τη διασφάλιση
της αξιοπιστίας της διαδικασίας
αναφορικά με την
ταυτοπροσωπία του καλούμενου
και τη μη υποβοήθησή του από
εξωγενείς παράγοντες.
• Πολιτικοί γάμοι με την παρουσία
έως εννέα (9) ατόμων,
συμπεριλαμβανομένων του

• Λειτουργία με το αναγκαίο
προσωπικό για την παροχή της
υπηρεσίας ή την εκπλήρωση του
έργου σύμφωνα με τις οικείες
διατάξεις.
• Υποχρεωτική προστασία
υπαλλήλων που ανήκουν σε
ομάδες αυξημένου κινδύνου με
χορήγηση ειδικής άδειας
απουσίας και παροχή
τηλεργασίας, όπου είναι εφικτό.
• Υποχρεωτική τηλεργασία στο
μέγιστο δυνατό ποσοστό, εφόσον
συνάδει προς τη φύση των
καθηκόντων, επιπλέον των
υπαλλήλων που ανήκουν σε
ομάδα αυξημένου κινδύνου.
• Εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε
επείγουσες περιπτώσεις και
υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.
• Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5)
μέτρου.
• Συνεδριάσεις των συλλογικών
οργάνων και διενέργεια
συναντήσεων εργασίας είτε μέσω
τηλεδιάσκεψης, είτε τηρουμένης
της απόστασης του ενάμισι (1,5)
μέτρου και με τη συμμετοχή έως
επτά (7) ατόμων. Κατά τη
λειτουργία συλλογικών οργάνων
που διενεργούν διαδικασίες στις
οποίες προβλέπεται συνέντευξη,
αυτή διενεργείται με τη χρήση
ηλεκτρονικών μέσων χωρίς τη
φυσική παρουσία του καλούμενου
σε συνέντευξη. Στην περίπτωση
αυτή το συλλογικό όργανο ορίζει
τους αναγκαίους όρους και τις
προϋποθέσεις για τη διασφάλιση
της αξιοπιστίας της διαδικασίας
αναφορικά με την
ταυτοπροσωπία του καλούμενου
και τη μη υποβοήθησή του από
εξωγενείς παράγοντες.
• Πολιτικοί γάμοι με την παρουσία
έως εννέα (9) ατόμων,
συμπεριλαμβανομένων του
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διενεργούντος την τελετή και του
αναγκαίου βοηθητικού
προσωπικού.

διενεργούντος την τελετή και του
αναγκαίου βοηθητικού
προσωπικού.

3. Ιδιωτικές επιχειρήσεις • Λειτουργία με το αναγκαίο
προσωπικό για την παροχή της
υπηρεσίας ή την εκπλήρωση του
έργου σύμφωνα με τις οικείες
διατάξεις.
• Υποχρεωτική προστασία
εργαζομένων που ανήκουν σε
ομάδες αυξημένου κινδύνου με
χορήγηση ειδικής άδειας
απουσίας και παροχή
τηλεργασίας, όπου είναι εφικτό.
• Υποχρεωτική τηλεργασία στο
μέγιστο δυνατό ποσοστό, εφόσον
συνάδει προς τη φύση των
καθηκόντων, ανεξαρτήτως εάν
αφορά ευάλωτη/αυξημένου
κινδύνου ομάδα.
• Εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε
επείγουσες περιπτώσεις και
κατόπιν ραντεβού, εξαιρουμένων
των τραπεζών και των
περιπτώσεων στις οποίες δεν
δύναταινα προγραμματισθεί
ραντεβού [επιχειρήσεις
ταχυμεταφορών, ελληνικών
ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ
κ.λπ.]
• Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5)
μέτρου.
• Διενέργεια συναντήσεων
εργασίας τηρούμενης της
απόστασης του ενάμισι (1,5)
μέτρου και με τη συμμετοχή έως
επτά (7) ατόμων.

• Λειτουργία με το αναγκαίο
προσωπικό για την παροχή της
υπηρεσίας ή την εκπλήρωση του
έργου σύμφωνα με τις οικείες
διατάξεις.
• Υποχρεωτική προστασία
εργαζομένων που ανήκουν σε
ομάδες αυξημένου κινδύνου με
χορήγηση ειδικής άδειας
απουσίας και παροχή
τηλεργασίας, όπου είναι εφικτό.
• Υποχρεωτική τηλεργασία στο
μέγιστο δυνατό ποσοστό, εφόσον
συνάδει προς τη φύση των
καθηκόντων, ανεξαρτήτως εάν
αφορά ευάλωτη/αυξημένου
κινδύνου ομάδα. Ειδικώς στην
παροχή υπηρεσιών υποχρεωτική
τηλεργασία σε ποσοστό 60%.
• Εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε
επείγουσες περιπτώσεις και
κατόπιν ραντεβού, εξαιρούμενων
των τραπεζών και των
περιπτώσεων στις οποίες δεν
δύναται να προγραμματισθεί
ραντεβού [επιχειρήσεις
ταχυμεταφορών, ελληνικών
ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ
κ.λπ.]
• Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5)
μέτρου.
• Διενέργεια συναντήσεων
εργασίας τηρούμενης της
απόστασης του ενάμισι (1,5)
μέτρου και με τη συμμετοχή έως
επτά (7) ατόμων.
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11. Χώροι
λατρείας/θρησκευτικές
τελετές
Τήρηση κανόνων
λειτουργίας, απαιτήσεων
και διαδικασιών του
Παραρτήματος III, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας, με
ευθύνη των οικείων
θρησκευτικών αρχών.
Από την υποχρεωτική
χρήση μάσκας κατά το
άρθρο 2 εξαιρούνται οι
θρησκευτικοί λειτουργοί
και οι ιεροψάλτες
αποκλειστικά και μόνο
κατά τη διάρκεια της
θρησκευτικής τελετής.

• Τέλεση λειτουργιών,
λατρευτικών συνάξεων,
ιεροπραξιών, μυστηρίων, κηδειών
(και των σχετικών με αυτές
θρησκευτικών λειτουργιών και
λοιπών ιεροπραξιών και ταφικών
εκδηλώσεων) και κάθε είδους
θρησκευτικών τελετών, καθώς και
προσέλευση προσώπων για κατ'
ιδίαν προσευχή σε όλους
ανεξαιρέτως τους χώρους
θρησκευτικής λατρείας (κάθε
είδους και κάθε νομικού,
κανονικού και εν γένει
θρησκευτικού καθεστώτος ναών
και παρεκκλησίων, ευκτήριων
οίκων, τεμενών, συναγωγών κ.λπ.)
κάθε δόγματος και θρησκείας με
αναλογία ένα (1) άτομο ανά 25 τ.μ.
με ανώτατο όριο τα εννέα (9)
άτομα.
• Εξαιρετικώς την Τετάρτη,21
Απριλίου 2021, την Παρασκευή,
23 Απριλίου 2021, το Σάββατο, 24
Απριλίου 2021 και την Κυριακή,
25 Απριλίου 2021 σε όλους
ανεξαιρέτως τους χώρους
θρησκευτικής λατρείας (κάθε
είδους και κάθε νομικού,
κανονικού και εν γένει
θρησκευτικού καθεστώτος ναών
και παρεκκλησίων, ευκτήριων
οίκων, τεμενών, συναγωγών κ.λπ.)
κάθε δόγματος και θρησκείας
τηρείται η αναλογία ενός (1)
ατόμου ανά 25 τ.μ. με ανώτατο
όριο τα είκοσι (20) άτομα.

• Τέλεση λειτουργιών,
λατρευτικών συνάξεων,
ιεροπραξιών, μυστηρίων και κάθε
είδους θρησκευτικών τελετών,
αποκλειστικά και μόνο από
θρησκευτικό/ούς λειτουργό/ούς
και το αναγκαίο βοηθητικό
προσωπικό χωρίς την παρουσία
άλλων φυσικών προσώπων.

• Δυνατότητα α) τέλεσης κηδειών
και των σχετικών θρησκευτικών
λειτουργιών και λοιπών
ιεροπραξιών και ταφικών
εκδηλώσεων, β) τέλεσης γάμων
υπό τις ειδικότερες προβλέψεις
του Παραρτήματος III.
• Εξαιρετικώς την Τετάρτη, 21
Απριλίου 2021,την Παρασκευή, 23
Απριλίου 2021, το Σάββατο, 24
Απριλίου 2021 και την Κυριακή,
25 Απριλίου 2021 σε όλους
ανεξαιρέτως τους χώρους
θρησκευτικής λατρείας (κάθε
είδους και κάθε νομικού,
κανονικού και εν γένει
θρησκευτικού καθεστώτος ναών
και παρεκκλησίων, ευκτήριων
οίκων, τεμενών, συναγωγών κ.λπ.)
κάθε δόγματος και θρησκείας
επιτρέπεται επιπλέον η τέλεση
λειτουργίας με αναλογία ενός (1)
ατόμου ανά 25 τ.μ. με ανώτατο
όριο τα είκοσι (20) άτομα.

Άρθρο 3
Περιορισμός της κυκλοφορίας
1.  Για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίστανται στη
μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, επιβάλλεται ως μέτρο πρόληψης και για το
απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα,  περιορισμός της κυκλοφορίας των πολιτών εν όλω,  εκτός αν
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος.  Ο περιορισμός δεν καταλαμβάνει μέλη της Κυβέρνησης,
Υφυπουργούς,  Γενικούς Γραμματείς,  Ειδικούς Γραμματείς και Υπηρεσιακούς Γραμματείς,  Βουλευτές,
Δημάρχους,  Αντιδημάρχους,  Περιφερειάρχες,  Αντιπεριφερειάρχες,  Συντονιστές Αποκεντρωμένων
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Διοικήσεων για μετακινήσεις που αφορούν στην άσκηση των καθηκόντων τους,  όσους υπηρετούν στα
σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις, τις δυνάμεις που συμμετέχουν σε επιχειρήσεις και δράσεις
του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, καθώς και το ιατρικό, νοσηλευτικό και
παραϊατρικό προσωπικό,  το διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό του Υπουργείου Υγείας και των
αρμόδιων φορέων προστασίας και παροχής υπηρεσιών υγείας και το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και των λοιπών ελεγκτικών μηχανισμών του άρθρου 8 για την
εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Ο περιορισμός δεν καταλαμβάνει επίσης τεχνικό προσωπικό κρίσιμων
υποδομών για μετακινήσεις που αφορούν στην άσκηση των καθηκόντων τους.
2. Από τις 5:00 έως τις 21:00 καθημερινά στο σύνολο της Επικράτειας επιτρέπονται οι μετακινήσεις των
πολιτών για την εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών αναγκών τους που δεν μπορούν
να ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο και οι οποίες επιτρέπονται συγκεκριμένα για τους ακόλουθους
περιοριστικά αναφερόμενους λόγους:
α) Μετακίνηση από και προς την εργασία ή κατά τη διάρκεια της εργασίας.
β) Μετακίνηση από και προς το σχολείο/φορέα/εξε-ταστικό κέντρο/σχολή οδήγησης, εφόσον λειτουργεί
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.
γ) Μετακίνηση για λόγους υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό, κτηνίατρο ή μετάβαση
σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία).
δ)  Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα/επιχείρηση,  σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις της
παρούσας και μόνο εντός των ορίων του οικείου Δήμου ή σε απόσταση έως δύο (2) χιλιομέτρων από την
οικία του μετακινούμενου.
ε) Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή και μόνο εντός των
ορίων του οικείου Δήμου ή σε απόσταση έως δύο (2) χιλιομέτρων από την οικία του μετακινούμενου.
στ) Μετάβαση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.
ζ) Μετάβαση σε χώρο λατρείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας 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.
η) Συνοδεία μαθητών από και προς το σχολείο/φορέα/ εξεταστικό κέντρο από γονέα ή κηδεμόνα.
θ) Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, αποκλειστικά πεζή ή με ποδήλατο,
ατομικά ή έως τρία (3) άτομα ή οικογενειών (συζύγων/ συμβιούντων και τέκνων), συμπεριλαμβανομένης
της επίσκεψης υπαίθριων αρχαιολογικών χώρων, ζωολογικών κήπων και φυσικών βιότοπων, καθώς και
της μετακίνησης προς τον σκοπό ερασιτεχνικής αλιείας με πλωτό μέσο μήκους έως οκτώ (8) μέτρων, υπό
την προϋπόθεση τήρησης της ελάχιστης απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου και σύμφωνα με τους όρους
της παρούσας.  Επιτρέπεται η μετακίνηση της περίπτωσης αυτής και με τη χρήση οχήματος μόνο τα
Σαββατοκύριακα.
ι) Εφάπαξ μετάβαση στον τόπο μόνιμης κατοικίας.
ια) Μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία, εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική ή τηλεφωνική εξυπηρέτηση
και μόνο για κατεπείγουσες ανάγκες,  μετά από τον καθορισμό ραντεβού για το οποίο ενημερώνεται
εγγράφως ή ηλεκτρονικώς ο πολίτης και υπό την επιπλέον προϋπόθεση επίδειξης της ως άνω
ενημέρωσης, εφόσον απαιτείται ραντεβού σύμφωνα με την παρούσα.
ιβ) Μεταφορά από και προς τον τόπο εργασίας συζύγου ή συγγενούς πρώτου βαθμού, εφόσον υφίσταται
σχετική ανάγκη.
ιγ) Μετάβαση προς τον σκοπό συμμετοχής σε δημόσια υπαίθρια συνάθροιση, σύμφωνα με τις εκάστοτε
ισχύου-σες διατάξεις προστασίας της δημόσιας υγείας.
ιδ)  Μετάβαση για σίτιση αδέσποτων ζώων,  εφόσον η μετάβαση πραγματοποιείται εντός του δήμου
κατοικίας του πολίτη.
ιε) Μετακίνηση προς τον σκοπό συγκομιδής αγροτικών προϊόντων.
ιστ) Μετακίνηση για λόγους συμμετοχής σε κλινικές ασκήσεις φοιτητών τελευταίου έτους προγράμματος
σπουδών α' κύκλου Τμημάτων/Σχολών Επιστημών Υγείας Α.Ε.Ι. ή για λόγους φοίτησης Δοκίμων Υπαστυ-
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νόμων, Δοκίμων Αστυφυλάκων και Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου των Σχολών Αξιωματικών και
Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και σπουδαστών των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων και
Δοκίμων Λιμενοφυλάκων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.
ιζ) Μετακίνηση προς τον σκοπό μεταφοράς οικοσκευής μετά από λύση της σύμβασης μίσθωσης οικιών
των φοιτητών που μισθώνουν ακίνητο στην τοποθεσία των σπουδών τους, με τη συνοδεία ενός ακόμη
προσώπου.
ιη) Μετακίνηση για τη θήρα αγριόχοιρου προς τον σκοπό αντιμετώπισης της αφρικανικής πανώλης των
χοίρων,  και μόνο εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης,  Έβρου και Ξάνθης της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.  Η μετακίνηση της παρούσας περίπτωσης δύναται να
πραγματοποιείται με τη συμμετοχή έως τεσσάρων (4) ατόμων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της υπ' αρ.
147/21886/25.1.2021  κοινής υπουργικής απόφασης  (Β'  313)  και της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71418
/545/6.8.2019 υπουργικής απόφασης (Β' 3139), όπως εκάστοτε ισχύουν.
Οι προϋποθέσεις της μετακίνησης εντός των ορίων του οικείου δήμου ή σε απόσταση έως δύο  (2)
χιλιομέτρων από την οικία του μετακινούμενου,  σύμφωνα με τις περ.  δ)  και ε)  δεν ισχύουν για τη
μετάβαση σε κομμωτήριο, κέντρο αισθητικής ή κέντρο περιποίησης άκρων, αναλόγως των διακρίσεων του
σημείου  26 του πίνακα της παρ.  1Β του άρθρου  1, σε συνεργείο αυτοκινήτων ή σε υπηρεσία τεχνικού
ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών του σημείου  29 του πίνακα της παρ.  1Β του άρθρου  1  και σε
καταστήματα λιανεμπορίου του σημείου 25 του πίνακα της παρ. 1Β του άρθρου 1.
3.  Για την κατ'  εξαίρεση μετακίνηση των περ.  (α)  και  (ιβ)  της παρ.  2  πρέπει ο πολίτης να φέρει
υποχρεωτικά μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο,  καθώς και βεβαίωση κίνησης
(βεβαίωση τύπου Α),  σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.  Η βεβαίωση κίνησης παρέχεται,  με προσωπική
ευθύνη του υπογράφοντος,  από τον εργοδότη ή,  σε περίπτωση νομικού προσώπου,  από τον νόμιμο
εκπρόσωπό του ή,  σε περίπτωση αυτοαπασχολούμενου,  ελεύθερου επαγγελματία ή επιτηδευματία από
τον ίδιο,  περιέχει δε το ονοματεπώνυμο,  τον τόπο κατοικίας και τον τόπο εργασίας του εργαζόμενου,
καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησής του,  λαμβανομένης υπόψη και τυχόν αναγκαίας
υπερωριακής απασχόλησης. Η βεβαίωση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να αποκτάται με έναν από
τους ακόλουθους τρόπους:
α)  Αναφορικά με τους υπαλλήλους του Δημοσίου μέσω της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου στην ιστοσελίδα  apogra�.gov.gr  και κατ'  εξαίρεση μέσω εντύπου που
συμπληρώνεται με ευθύνη του αρμόδιου προϊστάμενου προσωπικού.
β) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα η βεβαίωση χορηγείται στον εργαζόμενο για τη
μετακίνησή του από τον υπόχρεο εργοδότη, κατόπιν υποβολής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου
8 του ν.  1599/1986 (Α'  75)  του εργοδότη στο Πληροφοριακό Σύστημα  (ΠΣ)  «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.  Κατά την υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης για τη
χορήγηση της εν λόγω βεβαίωσης από τον εργοδότη, διασταυρώνεται αυτόματα και πιστοποιείται από το
ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» η εργασιακή σχέση του εργαζόμενου με τον αιτούντα εργοδότη και κατόπιν παρέχεται η
βεβαίωση από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ». Η βεβαίωση χορηγείται σε κάθε περίπτωση στον εργαζόμενο το αργότερο
πριν από τη μετακίνησή του και ισχύει για όσο διάστημα ο εργαζόμενος απαιτείται να μετακινηθεί από
και προς την εργασία του, κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, βάσει του ωραρίου εργασίας του.
Εναλλακτικά μπορεί να λαμβάνεται πάγια βεβαίωση κίνησης  (τύπου Α)  από την ηλεκτρονική σελίδα
forma.gov.gr.  Η βεβαίωση της παρούσας περίπτωσης μπορεί να ισχύει για χρονικό διάστημα έως
δεκατεσσάρων (14) ημερών.
γ) Στην περίπτωση αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και επιτηδευματιών συμπληρώνεται
ηλεκτρονικά από τους ίδιους η αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου  8 του ν.  1599/1986 στο ΠΣ
«ΕΡΓΑΝΗ» με τους κωδικούς  TAXISNET ή πάγια βεβαίωση κίνησης  (τύπου Α)  που λαμβάνεται από την
ηλεκτρονική σελίδα  forma.gov.gr.  Η συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης ή της βεβαίωσης κίνησης
πρέπει να λάβει χώρα το αργότερο πριν από τη μετακίνησή τους και να επιδεικνύεται,  σε έντυπη ή
ηλεκτρονική μορφή,  στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα μαζί με εκτύπωση από το πληροφοριακό σύστημα
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TAXIS των φορολογικών στοιχείων φυσικού προσώπου και επιχειρηματικής δραστηριότητας ή αντίστοιχη
ηλεκτρονική απεικόνιση.  Ειδικώς οι επιστήμονες  -  αυτοαπασχολούμενοι που διαθέτουν επαγγελματική
ταυτότητα,  η οποία εκδίδεται από επαγγελματικό σύλλογο με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου
δικαίου,  δεν απαιτείται,  προς πιστοποίηση της ιδιότητάς τους,  να φέρουν την απαιτούμενη από το
προηγούμενο εδάφιο εκτύπωση από το πληροφοριακό σύστημα  TAXIS  ή αντίστοιχη ηλεκτρονική
απεικόνιση, εφόσον επιδεικνύουν την επαγγελματική ταυτότητα του συλλόγου τους.
δ) Βεβαίωση κίνησης κατ' εφαρμογή της παρούσας δεν χορηγείται πάντως σε εργαζόμενο ή υπάλληλο που
δεν προσέρχεται στην εργασία, ιδίως λόγω του ότι τελεί σε καθεστώς τηλεργασίας ή αναστολής σύμβασης
εργασίας.
4. Για την κατ' εξαίρεση μετακίνηση της περ. (β) της παρ. 2 η βεβαίωση κίνησης είναι πάγια, παρέχεται
από τον Διευθυντή της οικείας σχολικής μονάδας/φορέα/ εξεταστικού κέντρου/σχολής οδήγησης περιέχει
δε το ονοματεπώνυμο του μαθητή/της μαθήτριας,  του εξε-ταζόμενου/της εξεταζόμενης,  του
εκπαιδευόμενου/της εκπαιδευόμενης τον τόπο κατοικίας και τη διεύθυνση του σχολείου/φορέα
/εξεταστικού κέντρου/σχολής οδήγησης,  καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης του
μαθητή/της μαθήτριας, του εξεταζόμενου/ της εξεταζόμενης, του εκπαιδευόμενου/της εκπαιδευόμενης.

Για την κατ' εξαίρεση μετακίνηση της περ. (ιστ) της παρ. 2 η βεβαίωση κίνησης είναι πάγια και παρέχεται
από τη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Ε.Ι.  όπου είναι εγγεγραμμένος
κάθε φοιτητής/τρια, που δικαιούται βεβαίωση κίνησης, λόγω διενέργειας κλινικών ασκήσεων. Η βεβαίωση
περιέχει το ονοματεπώνυμο του φοιτητή/της φοιτήτριας, τον τόπο κατοικίας του/ης, τη διεύθυνση του
Τμήματος ή Σχολής του Α.Ε.Ι.,  νοσοκομείου ή άλλου χώρου στον οποίο διεξάγεται η εκπαιδευτική
διαδικασία σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών στο οποίο φοιτά, καθώς και το ωράριο προσέλευσης και
αποχώρησης του φοιτητή/ της φοιτήτριας σε εβδομαδιαία βάση. Η βεβαίωση του προηγούμενου εδαφίου
παρέχεται ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία προς τον φοιτητή/την φοιτήτρια μέσω μηνύματος
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και φέρει είτε ψηφιακή υπογραφή είτε σκαναρισμένη πρωτότυπη υπογραφή
και σφραγίδα του Α.Ε.Ι.. Ο φοιτητής/η φοιτήτρια φέρει υποχρεωτικά μαζί του αστυνομική ταυτότητα. Οι
βεβαιώσεις της παρούσας λαμβάνονται από την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr.
5. Για τις περ.  (γ) έως και  (θ), καθώς και  (ια) της παρ.  2, η βεβαίωση κίνησης αφορά κάθε μεμονωμένη
κίνηση και μόνο αυτή,  υπογράφεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο,  με προσωπική του ευθύνη,  και
περιέχει το ονοματεπώνυμο,  τον τόπο κατοικίας και τον τόπο προορισμού του πολίτη καθώς και τον
συγκεκριμένο λόγο της μετακίνησης (Βεβαίωση τύπου Β).
Οι βεβαιώσεις του προηγούμενου εδαφίου μπορούν να λαμβάνονται από την ηλεκτρονική σελίδα
forma.gov.gr και να συμπληρώνονται από τον πολίτη, ή να χορηγούνται μέσω δωρεάν τηλεπικοινωνιακού
μηνύματος  (sms) στον ειδικό αριθμό  13033 απευθείας στο κινητό τηλέφωνο του ενδιαφερομένου ή να
αντιγράφονται έντυπα ή ιδιογράφως κατά το περιεχόμενο του οικείου υποδείγματος που αναρτάται στον
ιστότοπο forma.gov.gr. Ειδικώς για την περ. (δ), η βεβαίωση κίνησης, είτε συμπληρώνεται από τον πολίτη
είτε χορηγείται μέσω τηλεπικοινωνιακού μηνύματος, έχει χρονική ισχύ τριών (3) ωρών, με χρονικό σημείο
έναρξης την ώρα που αναγράφεται στη βεβαίωση κίνησης ή την ώρα χορήγησής της μέσω μηνύματος.
Ειδικότερα, για την προμήθεια αγαθών μέσω της διαδικασίας προαγοράς/προεπιλογής με ηλεκτρονικό ή
τηλεφωνικό μέσο για αγορά/παραλαβή εκτός καταστήματος (click away) ή μέσω καθορισμού ραντεβού με
ηλεκτρονικό ή τηλεφωνικό μέσο για αγορά εντός καταστήματος (click inside) του σημείου 25 του πίνακα
της παρ. 1Β του άρθρου 1 επιτρέπεται η μετακίνηση μόνο μία (1) φορά εντός ενός εικοσιτετραώρου με
σκοπό την επίσκεψη καταστημάτων λιανικού εμπορίου.  Ως εικοσιτετράωρο λογίζεται το χρονικό
διάστημα από τις  00.00  μέχρι τις  23.59  κάθε ημέρας.  Για τη μετακίνηση με σκοπό την επίσκεψη
καταστημάτων λιανικού εμπορίου του προηγούμενου εδαφίου,  κάθε άτομο αποστέλλει κενό μήνυμα
(SMS)  μέσω του κινητού του τηλεφώνου με αποδέκτη τον πε-νταψήφιο κωδικό αριθμό  13032.  Στη
συνέχεια λαμβάνει γραπτό απαντητικό μήνυμα που επιβεβαιώνει τη δυνατότητα μετακίνησης για
διάστημα τριών (3) ωρών από τη λήψη του απαντητικού μηνύματος, εφόσον το άτομο που αποστέλλει το
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μήνυμα δεν έχει ήδη μετακινηθεί για τον ίδιο λόγο εντός του ίδιου εικοσιτετραώρου. Κατά τη μετακίνησή
του κάθε άτομο οφείλει να φέρει μαζί του υποχρεωτικά την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο και
να είναι σε θέση να επιδεικνύει το απαντητικό μήνυμα,  με το οποίο επιβεβαιώνεται η δυνατότητα
μετακίνησης, στο κινητό τηλέφωνό του. Για τον σκοπό της τήρησης της δυνατότητας μετακίνησης μόνο
μία (1) φορά την ημέρα και προς διασφάλιση της προστασίας προσωπικών δεδομένων τα στοιχεία του
μηνύματος τηρούνται μόνο μέχρι τη λήξη του εικοσιτετραώρου στο οποίο αφορά το μήνυμα.
Για την προμήθεια αγαθών μέσω της διαδικασίας προαγοράς/προεπιλογής με ηλεκτρονικό ή τηλεφωνικό
μέσο για παραλαβή/αγορά εκτός καταστήματος (click away) ή μέσω καθορισμού ραντεβού με ηλεκτρονικό
ή τηλεφωνικό μέσο για παραλαβή/αγορά εντός καταστήματος  (click inside),  ο πολίτης υποχρεούται να
φέρει επιπρόσθετα ηλεκτρονικό αποδεικτικό έγγραφο ή σχετικό τηλεπικοινωνιακό μήνυμα ή το
αποδεικτικό της ψηφιακής πλατφόρμας  e-Καταναλωτής της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή.
Για την περ. (ι) της παρ. 2 απαιτείται Βεβαίωση Κατοικίας Ειδικής Χρήσης, που λαμβάνεται ατελώς από τον
ιστό-τοπο https://www.aade.gr/bebaiosi-katoikias-eidikis-hri  sis,  ή αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος Ε1.

Για την περ.  (ιδ)  της παρ.  2  απαιτείται βεβαίωση του δήμου κατοικίας του πολίτη,  στην οποία
αναφέρονται ο τόπος,  η ημέρα ή οι ημέρες και ο προγραμματισμένος χρόνος σίτισης,  ο οποίος δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνει τις τρεις (3) ώρες.

Για την περ. (ιε) της παρ. 2, όταν δεν είναι δυνατή η προσκόμιση της βεβαίωσης της παρ. 3, απαιτείται η
προσκόμιση δήλωσης καλλιέργειας που υποβάλλεται στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Συστήματος
Διαχείρισης και Ελέγχου  (ΟΣΔΕ)  του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων,
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων  (ΟΠΕΚΕΠΕ)  ή δήλωσης στοιχείων ακινήτων  (Ε9),  μαζί με σχετικό
μισθωτήριο συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση ανάθεσης της σχετικής εντολής,  κατά περίπτωση.  Οι
βεβαιώσεις της παρούσας υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης για τον υπογράφο-ντα και η τυχόν ψευδής
δήλωση επιφέρει τις προβλε-πόμενες από τον νόμο κυρώσεις.

Για την περ.  (ιστ)  της παρ.  2,  ειδικώς στην περίπτωση μετακίνησης εκτός της οικείας Περιφερειακής
Ενότητας ή της Περιφέρειας Αττικής,  η βεβαίωση κίνησης αφορά αποκλειστικά εφάπαξ μετακίνηση και
περιέχει:  α)  στην περίπτωση των φοιτητών Τμημάτων/Σχολών Επιστημών Υγείας Α.Ε.Ι.,  το
ονοματεπώνυμο,  τον τόπο μόνιμης κατοικίας και τον τόπο που εδρεύει το Τμήμα/η Σχολή Επιστημών
Υγείας του Α.Ε.Ι. όπου φοιτά και αποτελεί τον προορισμό του/της και την αιτιολογία της κίνησης προς την
περιφερειακή ενότητα που εδρεύει το Τμήμα/η Σχολή Επιστημών Υγείας του Α.Ε.Ι. λόγω συμμετοχής στη
διεξαγωγή κλινικών ασκήσεων με φυσική παρουσία σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. και β)
στην περίπτωση των Δοκίμων Υπαστυνόμων,  Δοκίμων Αστυφυλάκων,  Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου
Χρόνου και των σπουδαστών των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων,  φύλλα
αδείας/πορείας που χορηγούνται, κατά περίπτωση, από τη Σχολή Αξιωματικών ή τη Σχολή Αστυφυλάκων
ή τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων ή τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων. Ο φοιτητής/η φοιτήτρια της περ.
α) φέρει υποχρεωτικά μαζί του αστυνομική ταυτότητα και ο δόκιμος της περ. β) υπηρεσιακή ταυτότητα.

Για την περ. (ιζ) της παρ. 2, η βεβαίωση κίνησης αφορά αποκλειστικά μια μετακίνηση με επιστροφή, έχει
συνολική χρονική ισχύ εβδομήντα δύο  (72) ωρών και περιέχει το ονοματεπώνυμο,  την ημέρα και ώρα
έναρξης μετακίνησης, τον τόπο μόνιμης κατοικίας και τον τόπο που εδρεύει το Τμήμα/η Σχολή όπου ο/η
φοιτητής/τρια φοιτά και μισθώνει το ακίνητο για τον σκοπό των σπουδών του/  της και αποτελεί τον
προορισμό του/της, καθώς και την αιτιολογία της κίνησης προς την περιφερειακή ενότητα όπου εδρεύει
το Τμήμα/η Σχολή φοίτησης. Ο φοιτητής/η φοιτήτρια της περ. ιζ) φέρει υποχρεωτικά μαζί του/της α) την
απόδειξη υποβολής δήλωσης μίσθωσης,  β)  την απόδειξη λύσης της σύμβασης μίσθωσης,  εκτυπωμένες
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από τον ιστότοπο https://www.aade.gr/mytaxisnet, καθώς και γ) αστυνομική ταυτότητα.

Για την περ. (ιη) της παρ. 2 απαιτείται η βεβαίωση κίνησης (Βεβαίωση τύπου Β) του πρώτου εδαφίου και
βεβαίωση του οικείου Κυνηγετικού Συλλόγου που πιστοποιεί την ιδιότητα του θηρευτή ως μέλους του.
6. Από τις 21.00 έως τις 5.00 σε όλη την Επικράτεια επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για τους
ακόλουθους, περιοριστικά αναφερόμενους, λόγους:
α) Μετακίνηση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη διάρκεια της εργασίας,
β)  μετακίνηση για λόγους υγείας  (μετάβαση σε φαρμακείο,  επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση σε
νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία) και
γ)  ατομική κίνηση με κατοικίδιο ζώο.  Για την πιστοποίηση των λόγων κατ'  εξαίρεση μετακίνησης
εφαρμόζονται οι παρ. 3 και 5.
Άρθρο 4
Υπερτοπικές μετακινήσεις
Απαγορεύεται η μετακίνηση, με οποιοδήποτε μέσο, εκτός των ορίων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας,
ή ειδικώς
α) στην περίπτωση της Αττικής, εκτός των ορίων της Περιφέρειας και
β) στην περίπτωση των υπολοίπων περιοχών που εντάσσονται στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου,
εκτός των ορίου του Δήμου, εξαιρουμένων των περιπτώσεων μετακίνησης, με οποιονδήποτε τρόπο:
α) από και προς την εργασία,
β) για λόγους υγείας,
γ) προς τον σκοπό εφάπαξ μετάβασης στον τόπο της μόνιμης κατοικίας,
δ) για μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία) 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,
ε) για εφάπαξ μετάβαση φοιτητή/φοιτήτριας ή σπουδαστή/σπουδάστριας από τον τόπο μόνιμης κατοικίας
στην περιφερειακή ενότητα όπου εδρεύει το Τμήμα/η Σχολή Επιστημών Υγείας Α.Ε.Ι.,  η Σχολή
Αξιωματικών ή η Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας ή η Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων ή η
Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής για λόγους σπουδών,
σύμφωνα με την περ.  (ιστ)  της παρ.  2  του άρθρου  3  ή για εφάπαξ μετάβαση μαθητή/μαθή-τριας,
εξεταζόμενου/εξεταζόμενης από τον τόπο μόνιμης κατοικίας στην περιφερειακή ενότητα που εδρεύει ο
φορέας/εξεταστικό κέντρο για λόγους διεξαγωγής εξετάσεων,  σύμφωνα με την περ.  (β)  της παρ.  2 του
άρθρου 3,
στ) για μια μετακίνηση με επιστροφή φοιτητή/ φοιτήτριας, με τη συνοδεία ενός ακόμη προσώπου, από
τον τόπο μόνιμης κατοικίας στην περιφερειακή ενότητα όπου εδρεύει το Τμήμα/η Σχολή όπου ο/η
φοιτητής/τρια φοιτά και μισθώνει το ακίνητο προς τον σκοπό μεταφοράς οικοσκευής μετά από λύση της
σύμβασης μίσθωσης της φοιτητικής οικίας, εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών από την έναρξη μετακίνησης
προς τον εν λόγω σκοπό.
Η περ. (ιε) της παρ. 2 του άρθρου 3 εφαρμόζεται αναλόγως. Για την πιστοποίηση των λόγων κατ' εξαίρεση
μετακίνησης εφαρμόζονται οι παρ. 3 και 5 του άρθρου 3.

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου
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