
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    Δ1α/ΓΠ.οικ. 608 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.2/ 

2.2.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα 

μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον 

κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορω νοϊού 

COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διά-

στημα από την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 και 

ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 

και ώρα 6:00» (Β’ 1). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 5 του Συντάγματος, ιδίως δε την ερμη-

νευτική δήλωση αυτού,
β. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 

1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαι-
τέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και 
την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονι-
κότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
ν. 4690/2020 (Α’ 104),

γ. της παρ. 3 του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατε-
πείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών 
του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη 
στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και 
τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και 
της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με 
το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83),

δ. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192),

ε. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δη-
μόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομα-
σία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159),

στ. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),

ζ. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης» (Α’ 168), 

η. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α’ 148), 

θ. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (Α’ 180),

ι. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

ια. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

2. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.2/2.1.2021 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολι-
τισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Με-
τανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών, 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας 
για το διάστημα από την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 
και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 
και ώρα 6:00» (Β’ 1).

3. Την από 4.1.2021 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής 
Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19.

4. Την ανάγκη κατ’ εξαίρεση διεξαγωγής εξετάσεων τε-
λειόφοιτων μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών ή αποφοί-
των που απαιτούνται για την εισαγωγή τους στα Πανεπι-
στήμια του εξωτερικού στο Β’ εξάμηνο του ακαδημαϊκού 
έτους 2020-2021 ή για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 
στο σύνολο της Επικράτειας, λαμβανομένης υπόψη της 
τρέχουσας επιδημιολογικής επιβάρυνσης της Χώρας.

5. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.607/5.1.2021 βεβαίω-
ση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονο-
μικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με 
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την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
1. Στην υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.2/2.1.2021 κοινή υπουργική απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημό-

σιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το 
διάστημα από την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» 
(Β’ 1), επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές:

α. Στο σημείο 8 του πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 1 προστίθεται η κατ’ εξαίρεση διεξαγωγή εξετάσεων τελειό-
φοιτων μαθητών, φοιτητών, σπουδαστών ή αποφοίτων που απαιτούνται για την εισαγωγή τους στα Πανεπιστήμια 
του εξωτερικού στο Β’ εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 ή για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στο σύνολο 
της Επικράτειας, διαγράφεται η συνέχιση της δια ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων ειδικής 
αγωγής και εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων και το εν λόγω σημείο αντικαθίσταται ως εξής: 

8. Σχολεία και πάσης φύσεως 

εκπαιδευτικές δομές 

Ειδικές διατάξεις στην υπό στοιχεία 
Δ1α/ΓΠ.οικ.69543/ 31.10.2020 (Β’ 4810) 
κοινή υπουργική απόφαση, που 
θέτουν περιορισμούς και μέτρα στη 
λειτουργία εκπαιδευτικών μονάδων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης, εργαστηριακών 
κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, 
Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, 
Ινστιτούτων Επαγγελματικής 
Κατάρτισης, Μεταλυκειακού 
έτους - τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., 
Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, Δομών 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης 
της Σιβιτανιδείου Δημόσιας 
Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, 
φροντιστηρίων, κέντρων ξένων 
γλωσσών, φορέων παροχής 
εκπαίδευσης και πιστοποίησης 
δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων 
εκπαίδευσης και πάσης φύσεως 
συναφών δομών, δημοσίων και 
ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, 
της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος 
και των Γενικών Αρχείων του Κράτους, 
διατηρούνται σε ισχύ, κατά το μέρος 
κατά το οποίο δεν αντίκεινται στις 
διατάξεις της παρούσας. 

Η υπό στοιχεία 120126/ΓΔ4/12.9.2020 
(Β’ 3882) κοινή απόφαση της 
Υπουργού και της Υφυπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως 
έχει τροποποιηθεί με τις υπό στοιχεία 
131451/ΓΔ4/30.9.2020 (Β’ 4264) και 
155689/ΓΔ4/14.11.2020 (Β’ 5044) 
όμοιες αποφάσεις, παραμένει σε ισχύ.

Οι διοικητικές λειτουργίες των 
σχολείων και πάσης φύσεως 
εκπαιδευτικών δομών δεν θίγονται 
από την εφαρμογή της παρούσας. 

• Αναστολή της δια ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας 
των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
συμπεριλαμβανομένων των νηπιαγωγείων, των δημοτικών 
σχολείων, των ολοήμερων σχολείων, των γυμνασίων 
και λυκείων, των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και 
εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, των απογευματινών 
δραστηριοτήτων, καθώς και των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών 
δομών του παρόντος σημείου (συμπεριλαμβανομένων και των 
φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής 
εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων 
ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών). 

• Διενέργεια σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας κατ’ 
εφαρμογή της υπό στοιχεία 120126/ΓΔ4/12.9.2020 (Β’ 3882) 
κοινής απόφασης της Υπουργού και της Υφυπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως έχει τροποποιηθεί με τις 
υπό στοιχεία 131451/ΓΔ4/30.9.2020 (Β’ 4264) και 155689/
ΓΔ4/14.11.2020 (Β’ 5044) όμοιες αποφάσεις.

• Εξαιρετικώς επιτρέπεται η διεξαγωγή εξετάσεων για 
τελειόφοιτους μαθητές, φοιτητές, σπουδαστές ή αποφοίτους, 
οι οποίες απαιτούνται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού για 
την εισαγωγή υποψηφίων στο Β’ εξάμηνο του ακαδημαϊκού 
έτους 2020-2021 ή για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, και 
θα διεξαχθούν από ιδιωτικούς φορείς/εξεταστικά κέντρα, 
σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής των άρθρων 19 και 20 της 
υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.69543/31.10.2020 (Β’ 4810) κοινής 
υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει. Οι φορείς/
εξεταστικά κέντρα οφείλουν να γνωστοποιήσουν τη διάρκεια 
λειτουργίας τους και τους κανόνες τήρησης υγιεινής στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση kiroseis_gge@mnec.gr της Γενικής 
Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

• Αναστολή λειτουργίας για τις δομές καλλιτεχνικές εκπαίδευσης 
και δυνατότητα τηλε-εκπαίδευσης. 

• Εξαιρετικώς επιτρέπεται η δια ζώσης εκπαίδευση των Δοκίμων 
Αστυφυλάκων και των Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου 
στη Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, τηρουμένων 
των μέτρων προστασίας της υγείας και αποφυγής διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19.
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β. Τροποποιείται η περ. β) της παρ. 2, καθώς και το 
πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 3 με την προσθή-
κη των λέξεων «φορέα/εξεταστικό κέντρο» και «εξετα-
ζόμενου/εξεταζόμενης» και το άρθρο 3 αντικαθίσταται 
ως εξής: 

«Άρθρο 3
Περιορισμός της κυκλοφορίας

1. Για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού 
κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίστανται στη μείωση 
του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, επι-
βάλλεται ως μέτρο πρόληψης και για το απολύτως ανα-
γκαίο χρονικό διάστημα, περιορισμός της κυκλοφορίας 
των πολιτών εν όλω, εκτός αν συντρέχουν οι προϋπο-
θέσεις του παρόντος. Ο περιορισμός δεν καταλαμβάνει 
μέλη της Κυβέρνησης, Υφυπουργούς, Γενικούς Γραμμα-
τείς, Ειδικούς Γραμματείς και Υπηρεσιακούς Γραμματείς, 
Βουλευτές, Δημάρχους, Αντιδημάρχους, Περιφερειάρχες, 
Αντιπεριφερειάρχες, Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοι-
κήσεων για μετακινήσεις που αφορούν στην άσκηση των 
καθηκόντων τους, όσους υπηρετούν στα σώματα ασφα-
λείας και τις ένοπλες δυνάμεις, τις δυνάμεις που συμ-
μετέχουν σε επιχειρήσεις και δράσεις του Οργανισμού 
Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, καθώς 
και το ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό, 
το διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό του Υπουργείου 
Υγείας και των αρμόδιων φορέων προστασίας και παρο-
χής υπηρεσιών υγείας και το εξουσιοδοτημένο προσω-
πικό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και 
των λοιπών ελεγκτικών μηχανισμών του άρθρου 8 για 
την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Ο περιορισμός 
δεν καταλαμβάνει επίσης τεχνικό προσωπικό κρίσιμων 
υποδομών για μετακινήσεις που αφορούν στην άσκηση 
των καθηκόντων τους. 

2. Από τις 5.00 έως τις 21.00 επιτρέπονται οι μετα-
κινήσεις των πολιτών για την εξυπηρέτηση ζωτικών, 
προσωπικών ή επαγγελματικών αναγκών τους που δεν 
μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο και οι οποίες 
επιτρέπονται συγκεκριμένα για τους ακόλουθους περι-
οριστικά αναφερόμενους λόγους:

α) Μετακίνηση από και προς την εργασία ή κατά τη 
διάρκεια της εργασίας.

β) Μετακίνηση από και προς το σχολείο/φορέα/εξε-
ταστικό κέντρο, εφόσον λειτουργεί σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις της παρούσας.

γ) Μετακίνηση για λόγους υγείας (μετάβαση σε φαρ-
μακείο, επίσκεψη στον γιατρό, κτηνίατρο ή μετάβαση σε 
νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται 
μετά από σχετική επικοινωνία).

δ) Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα, σύμφωνα 
με τις ειδικότερες διατάξεις της παρούσας.

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

στ) Μετάβαση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους 
που βρίσκονται σε ανάγκη.

ζ) Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία) υπό τους όρους 
που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέ-
ων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία 
για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

η) Συνοδεία μαθητών από και προς το σχολείο από 
γονέα ή κηδεμόνα. 

θ) Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με 
κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή έως τρία (3) άτομα, υπό την 
προϋπόθεση τήρησης στην τελευταία αυτή περίπτωση 
της ελάχιστης απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου. 

ι) Εφάπαξ μετάβαση στον τόπο μόνιμης κατοικίας.
ια) Μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία, εφόσον δεν είναι 

δυνατή η ηλεκτρονική ή τηλεφωνική εξυπηρέτηση και 
μόνο για κατεπείγουσες ανάγκες, μετά από τον καθορι-
σμό ραντεβού για το οποίο ενημερώνεται εγγράφως ή 
ηλεκτρονικώς ο πολίτης και υπό την επιπλέον προϋπό-
θεση επίδειξης της ως άνω ενημέρωσης. 

ιβ) Μεταφορά από και προς τον τόπο εργασίας συζύ-
γου ή συγγενούς πρώτου βαθμού, εφόσον υφίσταται 
σχετική ανάγκη.

ιγ) Μετάβαση για σίτιση αδέσποτων ζώων, εφόσον η 
μετάβαση πραγματοποιείται εντός του δήμου κατοικίας 
του πολίτη.

ιδ) Μετακίνηση προς τον σκοπό συγκομιδής αγροτι-
κών προϊόντων.

ιε) Μετακίνηση για λόγους συμμετοχής σε κλινικές 
ασκήσεις φοιτητών τελευταίου έτους προγράμματος 
σπουδών α’ κύκλου Τμημάτων/Σχολών Επιστημών 
Υγείας Α.Ε.Ι. ή για λόγους φοίτησης Δοκίμων Υπαστυ-
νόμων, Δοκίμων Αστυφυλάκων και Συνοριακών Φυλά-
κων Ορισμένου Χρόνου των Σχολών Αξιωματικών και 
Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και 
σπουδαστών των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων και 
Δοκίμων Λιμενοφυλάκων του Λιμενικού Σώματος - Ελ-
ληνικής Ακτοφυλακής. 

3. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση των περ. (α) και (ιβ) 
της παρ. 2 πρέπει ο πολίτης να φέρει υποχρεωτικά μαζί 
του την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς 
και βεβαίωση κίνησης (βεβαίωση τύπου Α), σε έντυπη ή 
ηλεκτρονική μορφή. Η βεβαίωση κίνησης παρέχεται, με 
προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος, από τον εργοδό-
τη ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, από τον νόμιμο 
εκπρόσωπό του ή, σε περίπτωση αυτοαπασχολούμενου, 
ελεύθερου επαγγελματία ή επιτηδευματία από τον ίδιο, 
περιέχει δε το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και 
τον τόπο εργασίας του εργαζόμενου, καθώς και το ωρά-
ριο προσέλευσης και αποχώρησής του, λαμβανομένης 
υπόψη και τυχόν αναγκαίας υπερωριακής απασχόλησης. 
Η βεβαίωση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να απο-
κτάται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του Δημοσίου μέσω 
της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού 
Ελληνικού Δημοσίου στην ιστοσελίδα apografi.gov.gr 
και κατ’ εξαίρεση μέσω εντύπου που συμπληρώνεται 
με ευθύνη του αρμόδιου προϊστάμενου προσωπικού.

β) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα 
η βεβαίωση χορηγείται στον εργαζόμενο για τη μετα-
κίνησή του από τον υπόχρεο εργοδότη, κατόπιν υπο-
βολής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του 
ν. 1599/1986 (Α’ 75) του εργοδότη στο Πληροφοριακό 
Σύστημα (ΠΣ) «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων. Κατά την υποβολή της αίτησης-
υπεύθυνης δήλωσης για τη χορήγηση της εν λόγω βεβαί-
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ωσης από τον εργοδότη, διασταυρώνεται αυτόματα και 
πιστοποιείται από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» η εργασιακή σχέση 
του εργαζόμενου με τον αιτούντα εργοδότη και κατόπιν 
παρέχεται η βεβαίωση από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ». Η βεβαίω-
ση χορηγείται σε κάθε περίπτωση στον εργαζόμενο το 
αργότερο πριν από τη μετακίνησή του και ισχύει για όσο 
διάστημα ο εργαζόμενος απαιτείται να μετακινηθεί από 
και προς την εργασία του, κατά τις ώρες απαγόρευσης 
κυκλοφορίας, βάσει του ωραρίου εργασίας του. Η βε-
βαίωση της παρούσας περίπτωσης μπορεί να ισχύει για 
χρονικό διάστημα έως δεκατεσσάρων (14) ημερών. 

γ) Στην περίπτωση αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων 
επαγγελματιών και επιτηδευματιών συμπληρώνεται ηλε-
κτρονικά από τους ίδιους η αντίστοιχη υπεύθυνη δή-
λωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» 
με τους κωδικούς TAXISNET. Η υποβολή της υπεύθυνης 
δήλωσης πρέπει να λάβει χώρα το αργότερο πριν από 
τη μετακίνησή τους και να επιδεικνύεται, σε έντυπη ή 
ηλεκτρονική μορφή, στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

δ) Σε κάθε περίπτωση, εναλλακτικά των ανωτέρω, 
μπορεί να λαμβάνεται από την ηλεκτρονική σελίδα 
forma.gov.gr και να συμπληρώνεται από τον πολίτη πά-
για βεβαίωση κίνησης (τύπου Α). 

4. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση της περ. (β) της 
παρ. 2 η βεβαίωση κίνησης είναι πάγια, παρέχεται από 
τον Διευθυντή της οικείας σχολικής μονάδας/φορέα/
εξεταστικό κέντρο περιέχει δε το ονοματεπώνυμο του 
μαθητή/της μαθήτριας, εξεταζόμενου/εξεταζόμενης, τον 
τόπο κατοικίας και τη διεύθυνση του σχολείου, καθώς και 
το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης του μαθητή/
της μαθήτριας, εξεταζόμενου/εξεταζόμενης. Για την κατ’ 
εξαίρεση μετακίνηση της περ. (ιε) της παρ. 2 η βεβαίωση 
κίνησης είναι πάγια και παρέχεται από τη Γραμματεία 
του Τμήματος ή της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Ε.Ι. 
όπου είναι εγγεγραμμένος κάθε φοιτητής/τρια, που δι-
καιούται βεβαίωση κίνησης, λόγω διενέργειας κλινικών 
ασκήσεων. Η βεβαίωση περιέχει το ονοματεπώνυμο του 
φοιτητή/της φοιτήτριας, τον τόπο κατοικίας του/ης, τη 
διεύθυνση του Τμήματος ή Σχολής του Α.Ε.Ι., νοσοκομεί-
ου ή άλλου χώρου στον οποίο διεξάγεται η εκπαιδευτική 
διαδικασία σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών στο 
οποίο φοιτά, καθώς και το ωράριο προσέλευσης και 
αποχώρησης του φοιτητή/της φοιτήτριας σε εβδομα-
διαία βάση. Η βεβαίωση του προηγούμενου εδαφίου 
παρέχεται ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία προς τον 
φοιτητή/την φοιτήτρια μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και φέρει είτε ψηφιακή υπογραφή είτε 
σκαναρισμένη πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα του 
Α.Ε.Ι.. Ο φοιτητής/η φοιτήτρια φέρει υποχρεωτικά μαζί 
του αστυνομική ταυτότητα. Οι βεβαιώσεις της παρούσας 
λαμβάνονται από την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr.

5. Για τις περ. (γ) έως και (θ), καθώς και (ια) της παρ. 2, 
η βεβαίωση κίνησης αφορά κάθε μεμονωμένη κίνηση 
και μόνο αυτή, υπογράφεται από τον ίδιο τον ενδια-
φερόμενο, με προσωπική του ευθύνη, και περιέχει το 
ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο προ-
ορισμού του πολίτη καθώς και τον συγκεκριμένο λόγο 
της μετακίνησης (Βεβαίωση τύπου Β). Οι βεβαιώσεις του 
προηγούμενου εδαφίου μπορούν να λαμβάνονται από 

την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr και να συμπληρώ-
νονται από τον πολίτη, ή να χορηγούνται μέσω δωρεάν 
τηλεπικοινωνιακού μηνύματος (sms) στον ειδικό αριθμό 
13033 απευθείας στο κινητό τηλέφωνο του ενδιαφερο-
μένου ή να αντιγράφονται έντυπα ή ιδιογράφως κατά το 
περιεχόμενο του οικείου υποδείγματος που αναρτάται 
στον ιστότοπο forma.gov.gr. Για την περ. (ι) της παρ. 2 
απαιτείται Βεβαίωση Κατοικίας Ειδικής Χρήσης, που λαμ-
βάνεται ατελώς από τον ιστότοπο https://www.aade.gr/
bebaiosi-katoikias-eidikis-hri sis, ή αντίγραφο της δήλω-
σης φορολογίας εισοδήματος Ε1. Για την περ. (ιγ) της 
παρ. 2 απαιτείται βεβαίωση του δήμου κατοικίας του 
πολίτη, στην οποία αναφέρονται ο τόπος, η ημέρα ή 
οι ημέρες και ο προγραμματισμένος χρόνος σίτισης, ο 
οποίος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις τρεις (3) ώρες. 
Για την περ. (ιδ), όταν δεν είναι δυνατή η προσκόμιση 
της βεβαίωσης της παρ. 3, απαιτείται η προσκόμιση δή-
λωσης καλλιέργειας που υποβάλλεται στο πλαίσιο του 
Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 
(ΟΣΔΕ) του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινο-
τικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 
(ΟΠΕΚΕΠΕ) ή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), μαζί 
με σχετικό μισθωτήριο συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλω-
ση ανάθεσης της σχετικής εντολής, κατά περίπτωση. 
Οι βεβαιώσεις της παρούσας υπέχουν θέση υπεύθυνης 
δήλωσης για τον υπογράφοντα και η τυχόν ψευδής δή-
λωση επιφέρει τις προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώ-
σεις. Για την περ. (ιε) της παρ. 2, ειδικώς στην περίπτωση 
μετακίνησης εκτός της οικείας Περιφερειακής Ενότητας 
ή της Περιφέρειας Αττικής, η βεβαίωση κίνησης αφορά 
αποκλειστικά εφάπαξ μετακίνηση και περιέχει: α) στην 
περίπτωση των φοιτητών Τμημάτων/Σχολών Επιστη-
μών Υγείας Α.Ε.Ι., το ονοματεπώνυμο, τον τόπο μόνιμης 
κατοικίας και τον τόπο που εδρεύει το Τμήμα/η Σχολή 
Επιστημών Υγείας του Α.Ε.Ι. όπου φοιτά και αποτελεί τον 
προορισμό του/της και την αιτιολογία της κίνησης προς 
την περιφερειακή ενότητα που εδρεύει το Τμήμα/η Σχο-
λή Επιστημών Υγείας του Α.Ε.Ι. λόγω συμμετοχής στη 
διεξαγωγή κλινικών ασκήσεων με φυσική παρουσία σύμ-
φωνα με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. και β) στην 
περίπτωση των Δοκίμων Υπαστυνόμων, Δοκίμων Αστυ-
φυλάκων, Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου και 
των σπουδαστών των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων 
και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, φύλλα αδείας/πορείας που 
χορηγούνται, κατά περίπτωση, από τη Σχολή Αξιωμα-
τικών ή τη Σχολή Αστυφυλάκων ή τη Σχολή Δοκίμων 
Σημαιοφόρων ή τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων. 
Ο φοιτητής/η φοιτήτρια της περ. α) φέρει υποχρεωτικά 
μαζί του αστυνομική ταυτότητα και ο δόκιμος της περ. β) 
υπηρεσιακή ταυτότητα. 

6. Ειδικώς από τις 21:00 έως τις 5:00 επιτρέπονται οι 
μετακινήσεις των πολιτών για τους ακόλουθους περι-
οριστικά αναφερόμενους λόγους: α) Μετακίνηση από 
και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες ή κατά 
τη διάρκεια της εργασίας, β) μετακίνηση για λόγους 
υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό 
ή μετάβαση σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον 
αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία), γ) ατο-
μική κίνηση με κατοικίδιο ζώο. Για την πιστοποίηση 
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των λόγων κατ’ εξαίρεση μετακίνησης εφαρμόζονται 
οι παρ. 3 και 5.

7. Από την εφαρμογή του παρόντος εξαιρείται η Πε-
ριφερειακή Ενότητα Σάμου της Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου.».

γ. Τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρ-
θρου 4 με την προσθήκη φράσης στο τέλος του εδαφίου 
αυτού και το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 4
Μετακινήσεις εκτός 
Περιφερειακής Ενότητας ή Περιφέρειας

1. Απαγορεύεται η μετακίνηση, με οποιοδήποτε μέσο, 
εκτός των ορίων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ή 
εξαιρετικά στην περίπτωση της Αττικής εκτός των ορίων 
της Περιφέρειας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων μετα-
κίνησης, με οποιονδήποτε τρόπο: α) από και προς την 
εργασία, β) για λόγους υγείας, γ) προς τον σκοπό εφά-
παξ μετάβασης στον τόπο της μόνιμης κατοικίας, δ) για 
μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία) 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, ε) για εφάπαξ μετά-
βαση φοιτητή/φοιτήτριας ή σπουδαστή/σπουδάστριας 
από τον τόπο μόνιμης κατοικίας στην περιφερειακή ενό-
τητα όπου εδρεύει το Τμήμα/η Σχολή Επιστημών Υγείας 
Α.Ε.Ι., η Σχολή Αξιωματικών ή η Σχολή Αστυφυλάκων της 
Ελληνικής Αστυνομίας ή η Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων 
ή η Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων του Λιμενικού Σώ-
ματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής για λόγους σπουδών, 

σύμφωνα με την περ. (ιε) της παρ. 2 του άρθρου 3 ή για 
εφάπαξ μετάβαση μαθητή/μαθήτριας, εξεταζόμενου/
εξεταζόμενης από τον τόπο μόνιμης κατοικίας στην πε-
ριφερειακή ενότητα που εδρεύει ο φορέας/εξεταστικό 
κέντρο για λόγους διεξαγωγής εξετάσεων, σύμφωνα με 
την περ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 3. Η περ. (ιδ) της 
παρ. 2 του άρθρου 3 εφαρμόζεται αναλόγως. Για την 
πιστοποίηση των λόγων κατ’ εξαίρεση μετακίνησης 
εφαρμόζονται οι παρ. 3 και 5 του άρθρου 3.

2. Από την εφαρμογή του παρόντος εξαιρείται η μετα-
κίνηση από και προς την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου 
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.».

Η παρούσα ισχύει από τις 6 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 
6:00 έως και τις 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2021

Οι Υπουργοί 

Ανάπτυξης  Προστασίας
και Επενδύσεων του Πολίτη

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ  ΜΙΧΑΗΛ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Παιδείας  Εργασίας και 
και Θρησκευμάτων Κοινωνικών Υποθέσεων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υγείας Εσωτερικών

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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