Πως θα γίνεται η μετακίνηση σε όλη τη χώρα.
Αναλυτικός οδηγός για τις άδειες που απαιτούνται
Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 και σύμφωνα με το
χάρτη1 υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας από τη λοίμωξη COVID-19 και τα
περιοριστικά μέτρα των επιδημιολογικών επιπέδων Α (κίτρινο ή επιτήρησης), Β
(κόκκινο ή αυξημένου Κινδύνου) και Γ (γκρι ή συναγερμού) που χωρίστηκε η χώρα
μας, ορίστηκαν χρονικές ζώνες κατά τις οποίες υφίστανται περιορισμοί στη
μετακίνηση των πολιτών.
Ι. Μετακίνηση στις περιοχές Επιπέδου Α και Β (κίτρινο ή επιτήρησης)
ΙΙ. Μετακίνηση στις Περιοχές Επιπέδου Γ (γκρι ή συναγερμού)
Ι. Μετακίνηση στις περιοχές Επιπέδου Α και Β (κίτρινο ή επιτήρησης)
Στις περιοχές αυτές εφαρμόζεται απαγορεύσεις στις μετακινήσεις των πολιτών
από ώρα 00:00 έως και ώρα 05:00
Επιτρέπονται μετακινήσεις πολιτών από ώρα 00:00 έως και ώρα 05:00, μόνο για
τους ακόλουθους λόγους:
● Μετάβαση από και προς την εργασία
● Μετάβαση για περιστατικά έκτακτης ανάγκης (λόγοι υγείας - μετάβαση σε
νοσοκομεία και διανυκτερεύοντα φαρμακεία)
Σε περίπτωση μετακίνησης λόγω εργασίας πρέπει οι πολίτες να έχουν μαζί τους την
αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο καθώς και συμπληρωμένο το έντυπο
Βεβαίωσης Άδειας Κυκλοφορίας Εργαζόμενου ή το έντυπο Βεβαίωση Άδειας
Κυκλοφορίας Αυτοαπασχολούμενου – Ελ. Επαγγελματία & Επιτηδευματία
(εκτυπωμένο) για να το επιδείξουν σε περίπτωση ελέγχου
Βεβαίωση Άδειας Κυκλοφορίας Εργαζόμενου
Για βεβαίωση κίνησης η οποία ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης και για 14 ημέρες
προς και από την εργασία για εργαζόμενους απαιτείται να συμπληρωθεί η σχετική
βεβαίωση μέσω του ΠΣ ΕΡΑΝΗ
Πρόσβαση: https://eservices.yeka.gr/
● Είσοδος για Κοινές επιχειρήσεις – Εργοδότες απογεγραμμένοι στον ΕΦΚΑ με
στοιχεία ΟΠΣ ΕΦΚΑ

Διαδικασία:
● Πρόσβαση και είσοδος στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.
● Επιλογή: ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ -> Βεβαιώσεις Κυκλοφορίας -> Εισαγωγή.
● Επιλογή:
○ Είδος εντύπου : Υπεύθυνη δήλωση - Βεβαίωση Άδειας Κυκλοφορίας Εργαζομένου
○ ΑΦΜ Εργαζομένου
● Η φόρμα προσυμπληρώνεται με όλα τα στοιχεία της επιχείρησης και του
εργαζόμενου εφόσον είναι ήδη απασχολούμενος.
● Επιλέγεται μία ή εναλλακτικά δύο περιφερειακές ενότητες σε περίπτωση που
απαιτείται.
● Επιλέγεται ώρα από έως στο χρονικό πλαίσιο που η βεβαίωση αφορά την
απαγόρευση κυκλοφορίας.
● Η αίτηση – βεβαίωση υποβάλλεται, λαμβάνει Αρ. Πρωτοκόλλου και Ημερομηνία
και μπορεί να εκτυπωθεί ή να σωθεί ως αρχείο PDF.
● Ο εργαζόμενος μπορεί να έχει πρόσβαση μέσω του https://eservices.yeka.gr στην
δήλωση αυτή επιλέγοντας τον τύπο εντύπου στην προσωποποιημένη πληροφόρηση.
Η διασταύρωση των στοιχείων του εργαζόμενου πραγματοποιείται σύμφωνα με τα
τηρούμενα στοιχεία στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων. Σε περίπτωση δήλωσης ψευδών στοιχείων, επιβάλλεται διοικητικό
πρόστιμο ύψους 150 ευρώ στον εργαζόμενο/η και 300 ευρώ στον εργοδότη.
Βεβαίωση Άδειας Κυκλοφορίας Αυτοαπασχολούμενου – Ελ. Επαγγελματία &
Επιτηδευματία
Για πάγια βεβαίωση κίνησης προς και από την εργασία για αυτοαπασχολούμενους ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες απαιτείται να συμπληρωθεί η σχετική
βεβαίωση μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
Πρόσβαση: https://eservices.yeka.gr/
Είσοδος:
● Για Κοινές επιχειρήσεις – Εργοδότες απογεγραμμένοι στον ΕΦΚΑ με στοιχεία ΟΠΣ
ΕΦΚΑ.
● Για αυτοαπασχολούμενους ελ. επαγγελματίες και επιτηδευματίες
απογεγραμμένους ως εργοδότες στον ΕΦΚΑ με στοιχεία TAXISNET.

μη

Διαδικασία:
● Πρόσβαση και είσοδος στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.
● Επιλογή: ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ -> Βεβαιώσεις Κυκλοφορίας -> Εισαγωγή
● Επιλογή: ΕΙΔΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (Αυτοαπασχολούμενου – Ελ. Επαγγελματία &
Επιτηδευματία)
● Η δυνατότητα δίνεται μόνο για φυσικά πρόσωπα.
● Η φόρμα προσυμπληρώνεται με όλα τα στοιχεία του επιτηδευματία.
● Επιλέγεται μία ή εναλλακτικά δύο περιφερειακές ενότητες σε περίπτωση που
απαιτείται.
● Επιλέγεται ώρα από έως στο χρονικό πλαίσιο που η βεβαίωση αφορά την
απαγόρευση κυκλοφορίας.
● Η αίτηση – βεβαίωση υποβάλλεται, λαμβάνει Αρ. Πρωτοκόλλου και Ημερομηνία
και μπορεί να εκτυπωθεί ή να σωθεί ως αρχείο PDF.
Η διασταύρωση των στοιχείων του εργαζόμενου πραγματοποιείται σύμφωνα με τα
τηρούμενα στοιχεία στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων. Σε περίπτωση δήλωσης ψευδών στοιχείων, επιβάλλεται διοικητικό
πρόστιμο ύψους 150 ευρώ στον εργαζόμενο/η και 300 ευρώ στον εργοδότη.
Αναζήτηση Ήδη Καταχωρημένων και Υποβληθεισών Βεβαιώσεων
Πρόσβαση: https://eservices.yeka.gr/
● Επιλογή: ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ -> Βεβαιώσεις Κυκλοφορίας -> Αναζήτηση
● Επιλογή Φίλτρων και αναζήτηση. Από την Επιλογή της κάθε αίτησης μπορεί να
γίνει εκτύπωση της βεβαίωσης.
ΙΙ. Μετακίνηση στις περιοχές Επιπέδου Γ (γκρι ή συναγερμού)
Στις περιοχές αυτές εφαρμόζεται 24ωρος περιορισμός στις μετακινήσεις με
εξαιρέσεις ανά χρονική ζώνη (ζώνη 21.00 - 05.00 και ζώνη 05.00 - 21.00).
■ Χρονική ζώνη από ώρα 05.00 έως και ώρα 21.00

Επιτρέπονται μετακινήσεις πολιτών για την εξυπηρέτηση αναγκών τους που δεν
μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο, μόνο για τους ακόλουθους λόγους:
● Μετάβαση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες.
● Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στον γιατρό, εφόσον αυτό συνιστάται μετά
από
σχετική
επικοινωνία.
● Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης
(σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ), όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους.
● Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική
συναλλαγή.
● Κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη ή συνοδεία
ανηλίκων μαθητών από/προς το σχολείο.
● Μετάβαση σε τελετή κηδείας 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.
● Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά
δύο άτομα, τηρώντας στην τελευταία αυτή περίπτωση την αναγκαία απόσταση 1,5
μέτρου.
Για μετάβαση προς και από την εργασία κατά τις εργάσιμες ώρες, η βεβαίωση
κίνησης είναι πάγια (τύπου A) και παρέχεται, με προσωπική ευθύνη του
υπογράφοντος, από τον εργοδότη ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου από τον νόμιμο
εκπρόσωπό του ή, σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενου,
από τον ίδιο.
Για όλες τις άλλες μετακινήσεις, η βεβαίωση κίνησης αφορά κάθε μεμονωμένη
κίνηση και μόνο αυτή (τύπου Β), υπογράφεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο με
προσωπική του ευθύνη και περιέχει το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης,
την διεύθυνση κατοικίας και την ώρα μετακίνησης του πολίτη, καθώς και τον
συγκεκριμένο λόγο της μετακίνησης
Σε κάθε μετακίνηση πρέπει οι πολίτες να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους
ταυτότητα ή διαβατήριο καθώς και συμπληρωμένο έντυπο βεβαίωσης κίνησης
(εκτυπωμένο ή χειρόγραφο) ή το SMS επιβεβαίωσης, για να το επιδείξουν σε
περίπτωση ελέγχου.
■ Χρονική ζώνη από ώρα 21.00 έως και ώρα 05.00
Επιτρέπονται οι μετακινήσεις μόνο για τους ακόλουθους λόγους:

● Εργασίας [με βεβαίωση εργοδότη τύπου Α, χωρίς SMS],
● Υγείας [SMS - Επιλογή 1] και
● Για ατομική κίνηση με κατοικίδιο ζώο [SMS - Επιλογή 6].
► Πώς εκδίδονται τα έντυπα Βεβαίωσης Κίνησης
Πάγια βεβαίωση κίνησης (Τύπου Α)
● Για πάγια βεβαίωση κίνησης (Τύπου Α) προς και από την εργασία απαιτείται
συμπληρωμένο το κάτωθι έντυπο:
Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζόμενου (PDF)
Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζόμενου (DOCX)

