
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ SMS 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ,  ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Α ΚΑΙ Β ΚΑΙ Γ (Lockdown 

Θεσσαλονίκη-Σέρρες) 

 

Για την έκδοση βεβαιώσεων κυκλοφορίας, η οποία ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης και 

για 14 ημέρες προς και από την εργασία, σε περιοχές που έχουν τεθεί σε περιορισμό λόγω 

κορωνοϊού (Lockdown- προς το παρόν Θεσσαλονίκη και Σέρρες) μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και οι παλιές βεβαιώσεις τύπου Α ( https://forma.gov.gr/ ) 

Για τις υπόλοιπες περιοχές θα πρέπει να χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά οι βεβαιώσεις από 

την ΕΡΓΑΝΗ για την έκδοση των οποίων ακολουθούνται τα εξής βήματα: 

Α) Για τις ατομικές επιχειρήσεις  που απασχολούν προσωπικό και είναι δηλωμένοι ως 

εργοδότες στον ΕΦΚΑ, απαιτείται να συμπληρωθεί η σχετική βεβαίωση μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. 

(https://eservices.yeka.gr/)  

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: ΕΡΓΑΝΗ-ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

Υπάρχουν τρείς κατηγορίες βεβαιώσεων: 

o ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ -ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ 

o ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (Αυτοαπασχολούμενου-Ελ. 

Επαγγελματία) 

o ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ -ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

 

Β)    Για αυτοαπασχολούμενους ελ. επαγγελματίες και επιτηδευματίες μη απογεγραμμένους 

ως εργοδότες στον ΕΦΚΑ, απαιτείται να συμπληρωθεί η σχετική βεβαίωση μέσω του ΠΣ 

ΕΡΓΑΝΗ. (https://eservices.yeka.gr/ )  με στοιχεία TAXISNET.  

Στην περίπτωση που ο αιτών κατά την διασταύρωση των στοιχείων ΑΦΜ από το TAXISNET, 

διαπιστωθεί ότι διαθέτει κωδικούς στο ΕΡΓΑΝΗ η είσοδος πραγματοποιείται μέσω αυτών. 

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: ΕΡΓΑΝΗ-ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

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. 

https://forma.gov.gr/
https://eservices.yeka.gr/
https://eservices.yeka.gr/


Όσον αφορά τη μετακίνηση των πολιτών στις περιοχές που βρίσκονται σε περιορισμό 

(ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γ) ,κατά τις επιτρεπόμενες ώρες θα πρέπει να γίνεται ενημέρωση μέσω SMS 

στο 13033 

Οι κωδικοί που θα πρέπει να στείλετε με SMS στο 13033 είναι οι εξής: 

 

Το μήνυμα στο 13033: X κενό Όνομα κενό Επίθετο κενό Διεύθυνση Κατοικίας, όπου Χ ο λόγος 

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

1. Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στον γιατρό, εφόσον αυτό συνιστάται έπειτα 

από σχετική επικοινωνία. 

2. Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης, όπου 

δεν είναι δυνατή η αποστολή τους. 

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

4. Κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. 

5. 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. 

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. 

 

Δηλαδή οι ασθενείς που θα επισκέπτονται τα εργαστήρια φυσικοθεραπείας θα 

πρέπει να αποστέλλουν SMS στο 13033  

 

Π.χ: 1 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 9 

 

 

 

                                      ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Σ ΤΟΥ Π.Σ.Φ 

 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ                                                                    ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


