
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜOI ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝHΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ 

ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ 

ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ



Έντυπο Α΄
Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου

Θα πρέπει να δοθεί υπογεγραμμένο 
από τους εργοδότες/προϊσταμένους 
σε όσους εργαζομένους πρέπει να 
προσέρχονται στην εργασία τους με 
βάση το πρόγραμμα εργασίας που θα 
εφαρμοστεί.

* Το ίδιο έντυπο μπορεί να συμπληρώνεται και από αυτοεργοδοτούμενους

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ * 

Ο/Η εργαζόμενος/η                                   …………………….…………….. 

της/του εταιρείας/υπηρεσίας/οργανισμού  ………………….…….…………. 

με αριθμό ταυτότητας/διαβατηρίου              …………………………………… 

είναι απαραίτητο να μετακινείται για λόγους εργασίας στην/στις Επαρχία/ες 
…………………………….…………………………………………………….. 

  
μεταξύ των ωρών …………… και ……....…… 

Η ταυτοπροσωπία του/της ανωτέρω εργαζομένου/ης θα γίνεται με την επίδειξη της ταυτότητας/διαβατηρίου του/της.  

Ονοματεπώνυμο εργοδότη/προϊστάμενου: ………….……………..…… 

Υπογραφή εργοδότη/προϊστάμενου:  ………………….……..…….…….                    

Ημερομηνία: ……………………………. 



Έντυπο Β΄
Δήλωση κατ’ εξαίρεση μετακίνησης πολιτών

Θα συμπληρώνεται από τον κάθε 
πολίτη ατομικά όταν χρειαστεί να 
μετακινηθεί εκτός της οικίας του 
για ένα από τους δικαιολογημένους 
λόγους που καθορίζονται στο 
Διάταγμα και περιλαμβάνονται στο 
εν λόγω Έντυπο.

ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤ΄ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 

Ο/Η υποφαινόμενος/η                   ………….…………………….…………….. 

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 για αιμοδοσία ή επίσκεψη σε γιατρό 

2. Μετάβαση σε κατάστημα για αγορά ή προμήθεια αγαθών/υπηρεσιών πρώτης ανάγκης  

3. Μετάβαση σε τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή 

4. Απόλυτα αναγκαίες επισκέψεις σε κρατικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης 

5. Διακίνηση για παροχή βοήθειας σε άτομα που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν ή που οφείλουν να αυτοπροστατευθούν ή βρίσκονται σε αυτοπεριορισμό ή/
και σε χώρους υποχρεωτικού περιορισμού (καραντίνα)  

6. Μετακίνηση για σωματική άσκηση ή για τις ανάγκες κατοικίδιου ζώου, εφόσον δεν υπερβαίνουν τα δύο άτομα και περιορίζονται σε γειτνιάζουσες με την 
κατοικία τους περιοχές 

7. Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία, γάμος, βάφτιση) από συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού που δεν υπερβαίνουν τον αριθμό των 10 προσώπων  

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

Σημείωση: Οι πολίτες κατά τις μετακινήσεις τους θα πρέπει να έχουν μαζί τους την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους. 
  
Υπογραφή υποφαινόμενου/ης:    .…………………………………………… 

Ημερομηνία:                                 …………………………………………… 



Δήλωση κατ’ εξαίρεση μετακίνησης πολιτών 
μέσω μηνύματος (SMS) στον αριθμό 8998

Εναλλακτικά, αντί της συμπλήρωσης του Εντύπου Β, οι πολίτες 
μπορούν να στέλνουν μήνυμα SMS στον αριθμό 8998, χωρίς χρέωση.



Διαδικασία αποστολής SMS στον αριθμό 8998 για 
σκοπούς μετακίνησης: 

Χ κενό αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου κενό ταχυδρομικός κώδικας οικίας 

Όπου Χ να αναγράφεται ο αριθμός (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) που αντιστοιχεί στο λόγο μετακίνησης του κάθε πολίτη όπως περιγράφεται πιο κάτω: 

1.Μετάβαση σε φαρμακείο ή για αιμοδοσία ή επίσκεψη σε γιατρό 
2.Μετάβαση σε κατάστημα για αγορά ή προμήθεια αγαθών/υπηρεσιών πρώτης ανάγκης  
3.Μετάβαση σε τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή 
4.Απόλυτα αναγκαίες επισκέψεις σε κρατικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης 
5.Διακίνηση για παροχή βοήθειας σε άτομα που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν ή που οφείλουν να αυτοπροστατευθούν ή βρίσκονται 
σε αυτοπεριορισμό ή/και σε χώρους υποχρεωτικού περιορισμού (καραντίνα)  

6.Μετακίνηση για σωματική άσκηση ή για τις ανάγκες κατοικίδιου ζώου, εφόσον δεν υπερβαίνουν τα δύο άτομα και περιορίζονται σε 
γειτνιάζουσες με την κατοικία τους περιοχές 

7.Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία, γάμος, βάφτιση) από συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού που δεν υπερβαίνουν τον αριθμό των 10 
προσώπων  

8.Οποιοσδήποτε άλλος σκοπός μετακίνησης που μπορεί να δικαιολογηθεί με βάση τα μέτρα απαγόρευσης της κυκλοφορίας   
(Σε αυτή την περίπτωση, πέραν του αριθμού, θα πρέπει να αναγράφεται στο SMS o συγκεκριμένος λόγος) 



Υπεύθυνη Δήλωση Πολιτών  

Η οποία να εμπεριέχει: 

- τα προσωπικά στοιχεία του πολίτη  
- το λόγο μετακίνησης  
- την ώρα μετακίνησης  
- ημερομηνία  
- υπογραφή 



Οι πολίτες κατά τις μετακινήσεις τους θα 
πρέπει να έχουν μαζί τους την 

ταυτότητα ή το διαβατήριό τους.



Η υπεύθυνη δήλωση είναι νομικά ισοδύναμη 
με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της 
υπογραφής και η παραβίασή της συνιστά 
ποινική ευθύνη και επιβολή εξώδικου 

προστίμου ύψους 150 ευρώ.



#ΘαΤαΚαταφερουμε

ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ



ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ 
ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ, ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 
ΤΩΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ ΜΑΣ.

#ΘαΤαΚαταφερουμε



ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ



Main Players
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