ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ
En application de l’article 1er du décret du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de
la lutte contre la propagation du virus Covid-19 :
Κατ’ εφαρμογή του 1ου άρθρου του διατάγματος της 16ης Μαρτίου 2020 που ρυθμίζει τις μετακινήσεις
και που έχει σχέση με την καταπολέμηση της μετάδοσης του κορωνοϊού Covid-19:
Je soussigné(e) - Ο υπογεγραμμένος / Η υπογεγραμμένη :

Mme / M. - Κος / ........................................................................................................................................
Κα
Né(e) le
Ημερομηνία
Γέννησης :

..........................................................................................................................................

Demeurant
Διεύθυνση :

..........................................................................................................................................

Certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé par l’article 1er du décret du 16
mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid19 :
βεβαιώνω ότι η μετακίνησή μου έχει σχέση με την ακόλουθη αιτία (βάλτε ένα σταυρό στο κατάλληλο
τετραγωνίδιο) επιτρεπόμενη από το 1ο άρθρο του διατάγματος της 16ης Μαρτίου 2020 που ρυθμίζει τις
μετακινήσεις και που έχει σχέση με την καταπολέμηση της μετάδοσης του κορωνοϊού Covid-19 :
déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, lorsqu’ils sont
indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail (sur
justificatif permanent) ou déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
οι μετακινήσεις μεταξύ κατοικίας και τόπου εργασίας, εάν είναι απαραίτητες για δραστηριότητες
που δεν μπορούν να γίνουν εξ αποστάσεως με τη μορφή τηλεργασίας (με μόνιμο
δικαιολογητικό) και δεν μπορούν επίσης να παραταθούν
déplacements pour effectuer des achats de première nécessité dans des établissements autorisés (liste sur
gouvernement.fr)
οι μετακινήσεις για την αγορά προϊόντων πρώτης ανάγκης στα επιτρεπόμενα καταστήματα (η
λίστα βρίσκεται στην ιστοσελίδα gouvernement.fr)
déplacements pour motif de santé - οι μετακινήσεις για λόγους υγείας
déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou la garde
d’enfants
οι μετακινήσεις για επείγοντες οικογενειακές αιτίες, για τη βοήθεια ευάλωτων ατόμων ή τη
φροντίδα των παιδιών
déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l’activité physique individuelle des personnes, à
l’exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des animaux de compagnie
οι σύντομες μετακινήσεις, κοντά στην κατοικία, σχετικά με ατομική σωματική δραστηριότητα
των ατόμων, εκτός ομαδικής αθλητικής δραστηριότητας και για τις ανάγκες των κατοικίδιων
ζώων.
Fait à .......... , le... / .../2020 (signature)
Τόπος μετακίνησης ............................., στις ...../....../2020 (υπογραφή)

