
 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 
   Potvrda o dnevnom kretanju gradjana 

ΜΕΡΟΣ Α’ 
 

Ο/Η υπογράφων-ούσα: Petar Petrović_( ime i prezime)___________ 
Ημ/νία γέννησης:  01.01.1991._( datum rodjenja)_____________   
Διεύθυνση κατοικίας:         Pavlou Mela 3 , Thessaloniki_( adresa boravišta) 
 
Ώρα μετακίνησης:  __Vreme kretanja____________________ 
Δηλώνω ότι η μετακίνηση μου σχετίζεται με τον ακόλουθο λόγο: 
(Σημειώστε Χ στο αντίστοιχο πλαίσιο του Μέρους Β’.) Označiti kategoriju kretanja 
stavljanjem krstića X  

ΜΕΡΟΣ Β’ 
 

Β1 Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στον γιατρό, εφόσον αυτό συνιστάται μετά 
από σχετική επικοινωνία. ( Odlazak u apoteku ili kod lekara) 

Β2 Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης, 
όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους. ( Odlazak do marketa, prodavnice koja ne 
vrši dostavu)  

Β3 Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική 
συναλλαγή. (Odlazak do banke gde nije moguća elektronske transakcije) 

Β4 Κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. 
( Kretanje do lica kome je neophodna pomoć) 

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. ( Kretanje na dozvoljene skupove povodom 
sahrane, venčanja, krštenja i sl.) 

B6 Σύντομη μετακίνηση, κοντά στην κατοικία μου, για ατομική σωματική άσκηση 
(εξαιρείται οποιαδήποτε συλλογική αθλητική δραστηριότητα) ή για τις ανάγκες 
κατοικιδίου ζώου. ( Kretanje sa kraćim zadržavanjem u neposrednoj okolini 
boravišta radi fizičke aktivnosti ili šetanje kućnog ljubimca). 
Τόπος Mesto  _________________________  Υπογραφή 

Ημερομηνία  Datum _________________________         Svojeručni potpis 

Ο/Η Δηλών-ούσα …………………Ime i prezime potpisnika 
štampanim slovima 

 



 

 

 

Prijava kretanja se vrši putem SMS ( samo sa grčkih brojeva) na sledeći način: 

U odnosu na vrstu kretanja treba poslati na broj 13033 sledeći tekst: 

 

1 Petar Petrović Pavlou Mela 3 – odlazak do apoteke/lekara 

2 Petar Petrović Pavlou Mela 3 – odlazak do marketa 

3 Petar Petrović Pavlou Mela 3 – odlazak do banke 

4 Petar Petrović Pavlou Mela 3 – odlazak do lica kojem je potrebna pomoć 

5 Petar Petrović Pavlou Mela 3 – odlazak na dozvoljene skupove 

6 Petar Petrović Pavlou Mela 3 – odlazak radi kraće fizičke aktivnosti ili šetnje 
kućnog ljubimca 

 

U navedenim primerima, potrebno je umesto Petra Petrovića uneti svoje podatke ( 
ime i prezime) i umesto Pavlou Mela 3, adresu boravišta u Grčkoj. 

Ukoliko niste u mogućnosti da pošaljete sa grčkog broja SMS, možete popuniti ručno 
formular na prvoj strani i neophodno je da uz ovaj dokument imate i svoj pasoš. 

Napominjemo da se može koristiti samo za jednu radnju. Za svako kretanje, potrebno je 
popuniti novi formular. 

 


