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Σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας

Από τις 6 το πρωί είναι σε ισχύ τα μέτρα απαγόρευσης
κυκλοφορίας στη χώρα λόγω του κορωνοϊού.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο διάγγελμά του
ανακοίνωσε τα νέα, αυστηρότερα μέτρα, στην προσπάθεια της
κυβέρνησης να περιοριστεί η εξάπλωση του κορωνοϊού, μετά τις
εικόνες με τα χιλιάδες αυτοκίνητα στα διόδια και την έξοδο των
πολιτών από τα αστικά κέντρα προς τα νησιά και την υπόλοιπη
περιφέρεια, αγνοώντας τις οδηγίες για το καλό της δημόσιας
Υγείας.

Τα μέτρα απαγόρευσης
επιτρέπονται

κυκλοφορίας,

ποιες
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Ετσι, από τις 6 το πρωί είναι σε ισχύ τα μέτρα απαγόρευσης
κυκλοφορίας. Τα μέτρα θα διαρκέσουν έως τις 6 το πρωί της 6ης
Απριλίου, με την άσκοπη μετακίνηση των πολιτών να απαγορεύεται
σε όλη την επικράτεια. Οι πολίτες θα μπορούν να κυκλοφορούν
μόνο με συμπληρωμένη τη μία από τις δύο ειδικές φόρμες που
δημοσιεύτηκαν στο forma.gov.gr, καθώς και με την επίδειξη
ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Συνολικά σε οκτώ περιπτώσεις θα επιτρέπεται για τις επόμενες
δύο εβδομάδες η μετακίνηση των πολιτών, σύμφωνα με τα νέα
μέτρα. Οι περιπτώσεις αυτές είναι οι εξής:

Α. Μετάβαση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες
ώρες.

Β1. Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στον γιατρό, εφόσον
αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία.

Β2. Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών
αγαθών πρώτης ανάγκης (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ), όπου
δεν είναι δυνατή η αποστολή τους.

Β3. Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι
δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.

Β4. Κίνηση για παροχή
βρίσκονται σε ανάγκη.

βοήθειας

σε

ανθρώπους

που

Β5. 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.

Β.6 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.

Β.7 Εφάπαξ μετάβαση στον τόπο της μόνιμης κατοικίας.

Για ποιους δεν ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας

Η απαγόρευση δεν ισχύει για όσους υπηρετούν στα σώματα
ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις, καθώς και το ιατρικό και
νοσηλευτικό προσωπικό και το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την εκπλήρωση των
καθηκόντων τους.

Απαγόρευση κυκλοφορίας: Οι δύο βεβαιώσεις για τη μετακίνηση

Οπως ανακοίνωσε το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, για να
μπορέσει στις παραπάνω περιπτώσεις να μετακινηθεί ένας
πολίτης, θα πρέπει να έχει συμπληρωμένες δύο ειδικές φόρμες. Η
πρώτη αφορά την πάγια βεβαίωση κίνησης (τύπου α) που έχει να
κάνει με την εργασία. Αυτή θα συμπληρώνεται σε ένα από τα εξής
έντυπα:

Βεβαίωση Ελεύθερης Κυκλοφορίας Εργαζόμενου (PDF)

Βεβαίωση Ελεύθερης Κυκλοφορίας Εργαζόμενου (MS-Word)
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Για να μπορέσει κάποιος να πάει στην εργασία του, θα χρειαστεί
να συμπληρωθεί αρχικά μία βεβαίωση κίνησης (τύπου α). Η
βεβαίωση παρέχεται με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος από
τον εργοδότη ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του σε περίπτωση νομικού
προσώπου ή, σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία ή
αυτοαπασχολούμενου.

Η δεύτερη αφορά τις υπόλοιπες έξι κατηγορίες μετακίνησης. Για
όλες τις περιπτώσεις, πλην εργασίας, ο πολίτης θα πρέπει να
συμπληρώνει κάθε φορά ξεχωριστά την φόρμα μετακίνησης (τύπου
β), ανάλογα με τον λόγο που σκοπεύει να μετακινηθεί.
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Στην φόρμα που συμπληρώνει με δική του ευθύνη και την
υπογράφει, δίνει το ονοματεπώνυμό του, την διεύθυνσή του, την
ημερομηνία γέννησης, την ώρα που θα βγει και τσεκάρει με ένα Χ
το ένα από τα έξι κουτιά, όπου δίπλα αναφέρονται οι λόγοι του
αιτήματος μετακίνησής του. Στο κάτω μέρος υπογράφει με την
ημερομηνία που κάνει το αίτημα.

Οι εναλλακτικοί τρόποι για τις μετακινήσεις τύπου Β

Για τις μεμονωμένες μετακινήσεις τύπου Β ωστόσο, το έγγραφο
δεν είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορεί κάποιος να
μετακινηθεί. Υπάρχει και η επιλογή του SMS, καθώς οι πολίτες
θα μπορούν να στέλνουν στο 13033 το αίτημά τους για να
μπορέσουν να βγουν εκτός.

Το SMS πρέπει να είναι της μορφής:

X κενό ονοματεπώνυμο και διεύθυνση κατοικίας

όπου Χ ο λόγος εξόδου με τον αριθμό 1, 2, 3, 4, 5, 6 που
αντιστοιχεί στις παρακάτω αιτιολογίες:

Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στον γιατρό, εφόσον
αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία.

Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών

πρώτης ανάγκης, 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.

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.

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.

Θα λαμβάνετε ως απάντηση:

Μετακίνηση κενό X κενό ονοματεπώνυμο και διεύθυνση κατοικίας

Ο τρίτος εναλλακτικός τρόπος, είναι η χειρόγραφη βεβαίωση σε
ένα λευκό χαρτί. Αυτή θα πρέπει να έχει τις εξής πληροφορίες:

Όνομα/Επίθετο

Διεύθυνση κατοικίας

Λόγο μετακίνησης που εμπίπτει στις παραπάνω
επιτρεπόμενες κατηγορίες και διεύθυνση προορισμού

Ημερομηνία, ώρα, υπογραφή

Μέτρα απαγόρευσης: Τι πρέπει να προσέχουν, ποια τα πρόστιμα

Αυτό που έγινε ξεκάθαρο από τα στελέχη της κυβέρνησης, είναι
πως όλοι οι πολίτες που θα βγουν στους δρόμους, θα πρέπει να
έχουν σε κάθε μετακίνησή τους απαραιτήτως την ταυτότητά τους,
ή το διαβατήριό τους, καθώς και συμπληρωμένο έντυπο βεβαίωσης
κίνησης (εκτυπωμένο ή χειρόγραφο) ή το SMS επιβεβαίωσης, για
να το επιδείξουν σε περίπτωση ελέγχου.

Επίσης, όσοι μετακινούνται με το όχημά τους, δεν θα
επιτρέπεται σε αυτό να υπάρχουν πάνω από τον δύο άτομα (οδηγός
συν ένας ακόμη).

Η ελληνική αστυνομία θα επιφορτιστεί τους ελέγχους στην κίνηση
των πολιτών, ενώ η Δημοτική Αστυνομία, οι Λιμενικές Αρχές στην
περιοχή ευθύνης τους και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας συμμετέχουν,
όπου χρειάζεται, στο ελεγκτικό έργο. Μάλιστα, σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη θα γίνεται έλεγχος ακόμη και από ψηλά με drones
και ελικόπτερα. Για όσους παραβιάζουν τις οδηγίες, προβλέπεται
πρόστιμο 150 ευρώ.

Συγκεκριμένα, το σχέδιο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
για τον έλεγχο της τήρησης των μέτρων, περιλαμβάνει τα εξής:

Αυστηρούς

ελέγχους

σε

όλη

τη

χώρα

από

αυξημένες

περιπολίες αστυνομικών, οι οποίοι, εκτός από την επιβολή
του προστίμου των 150 ευρώ που προβλέπεται για τους
παραβάτες, θα επιβάλλουν και σοβαρότερες ποινικές
κυρώσεις που προβλέπονται από άλλες διατάξεις και
επιφέρουν ακόμα και αυτόφωρα αδικήματα.

Θα υπάρχει επιτήρηση από αέρος σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη,
από ελικόπτερα της αστυνομίας και drone, από τα οποία θα
ενημερώνονται οι επίγειες δυνάμεις και θα επεμβαίνουν
για την βεβαίωση των παραβάσεων και την επιβολή των
κυρώσεων.

Στα διόδια θα υπάρχουν πάρα πολύ αυστηροί έλεγχοι και
όσοι προσπαθήσουν να περάσουν χωρίς να έχουν την ειδική
άδεια θα υποχρεώνονται σε αναστροφή και επιστροφή στα
σπίτια τους, συν το πρόστιμο των 150 ευρώ. Ή των άλλων
κυρώσεων που προβλέπονται ανάλογα με την περίπτωση.
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