
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 

Κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 3 του διατάγματος της 23ης Μαρτίου 2020 το οποίο ορίζει τα 

απαραίτητα γενικά μέτρα για την αντιμετώπιση της επιδημίας του Covid19 στο πλαίσιο της 

κατάστασης έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία 

Ο/η υπογράφων/ουσα: 

Γεννηθείς/είσα: 

Τόπος γέννησης: 

 
Τόπος κατοικίας: 

 
βεβαιώνω ότι η μετακίνησή μου σχετίζεται με τον ακόλουθο λόγο (επισημάνετε το σχετικό πλαίσιο) που 

προβλέπεται από το άρθρο 3 του διατάγματος της 23ης Μαρτίου 2020 το οποίο ορίζει τα απαραίτητα 

γενικά μέτρα για την αντιμετώπιση της επιδημίας του Covid19 στο πλαίσιο της κατάστασης έκτακτης 

ανάγκης για τη δημόσια υγεία1: 

Μετακινήσεις μεταξύ της οικίας και του τόπου άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας, 

όταν είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων οι οποίες δεν μπορούν να 

διοργανωθούν υπό τη μορφή τηλεργασίας, ή μετακινήσεις επαγγελματικής φύσεως που δεν 

μπορούν να αναβληθούν2. 

Μετακινήσεις για την αγορά απαιτούμενου εξοπλισμού για την επαγγελματική δραστηριότητα 

και ειδών πρώτης ανάγκης3
 σε καταστήματα η λειτουργία των οποίων συνεχίζει να 

επιτρέπεται (κατάλογος στον ιστότοπο gouvernement.fr). 

Παροχή συμβουλών και φροντίδας η οποία δεν μπορεί να διασφαλιστεί εξ αποστάσεως και 

δεν μπορεί να αναβληθεί· παροχή συμβουλών και φροντίδας σε ασθενείς με μακροχρόνια 

νόσο. 

Μετακινήσεις για επιτακτικό λόγο οικογενειακής φύσεως, για την παροχή 

βοήθειας σε ευπαθή άτομα ή για τη φύλαξη παιδιών. 

Σύντομες μετακινήσεις, μέγιστης διάρκειας μίας ώρας την ημέρα και σε μέγιστη ακτίνα ενός 

χιλιομέτρου πέριξ της οικίας, οι οποίες σχετίζονται με ατομική σωματική άσκηση, 

εξαιρουμένης κάθε ομαδικής αθλητικής δραστηριότητας και εγγύτητας με άλλα άτομα, ή με 

περίπατο μόνο με άτομα τα οποία διαμένουν στην ίδια οικεία ή με τις ανάγκες κατοικίδιων 

ζώων. 

Πρόσκληση δικαστικής ή διοικητικής φύσεως. 

 

Συμμετοχή σε αποστολές κοινής ωφελείας κατόπιν αιτήματος της διοικητικής αρχής. 

 

Τόπος: 

 
Ημερομηνία: ώρα: 

(Η ημερομηνία και η ώρα έναρξης της εξόδου αναφέρονται υποχρεωτικά) 

 

Υπογραφή: 

 
1 Τα άτομα που επιθυμούν να υπόκεινται σε μία από τις παρούσες εξαιρέσεις πρέπει να έχουν στην 

κατοχή τους, εφόσον συντρέχει λόγος, στη διάρκεια των μετακινήσεών τους εκτός οικίας, 

δικαιολογητικό έγγραφο το οποίο αποδεικνύει ότι η εν λόγω μετακίνηση εμπίπτει στο πεδίο ισχύος μίας 

από τις παρούσες εξαιρέσεις. 

2 Χρησιμοποιείται από μη μισθωτούς εργαζομένους, όταν δεν μπορούν να έχουν στην κατοχή τους 

αποδεικτικό έγγραφο αιτούμενης μετακίνησης από τον εργοδότη. 

3 Συμπεριλαμβάνεται η δωρεάν λήψη αγαθών (διανομή τροφίμων κ.λπ.), καθώς και οι μετακινήσεις που 

σχετίζονται με τη χρήση κοινωνικών παροχών και την ανάληψη μετρητών. 


