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Θζμα: Μζτρα διευκόλυνςθσ εμβολιαςμοφ των εργαηομζνων για τθν πρόλθψθ τθσ 
διάδοςθσ του κορωνοϊοφ SARS-COV-2  

 
 

κοπόσ τθσ παροφςασ διευκρινιςτικισ εγκυκλίου είναι ο τρόποσ παροχισ διευκολφνςεων εκ 

μζρουσ των επιχειριςεων προσ τουσ εργαηομζνουσ τουσ που κα ςυμμετζχουν ςτο εκνικό 

πρόγραμμα εμβολιαςμοφ για τθν πρόλθψθ και ζλεγχο τθσ διαςποράσ του κορωνοϊοφ SARS 

COV -2, προκειμζνου αφενόσ να προςτατευκεί θ υγεία των εργαηομζνων και του ευρφτερου 

κοινωνικοφ ςυνόλου και αφετζρου να διαςφαλιςκεί θ απρόςκοπτθ λειτουργία των 

επιχειριςεων. 

 

Λαμβάνοντασ υπόψθ:  

1. Σο Εκνικό χζδιο εμβολιαςτικισ κάλυψθσ κατά τθσ νόςου COVID-19, κακϊσ και τθν 

Εκνικι Εκςτρατεία Εμβολιαςμοφ για τθν COVID-19,  θ οποία υλοποιείται με ςτόχο τθν 

ενίςχυςθ των μζτρων και πρακτικϊν πρόλθψθσ και ελζγχου τθσ διαςποράσ του ιοφ SARS 

COV -2 και τθν διαςφάλιςθ ανοςολογικισ προςταςίασ των πολιτϊν ζναντι τθσ λοίμωξθσ 

αυτισ. 

2. Σισ γενικζσ προςτατευτικζσ διατάξεισ του κεςμικοφ πλαιςίου για τθν υγεία και αςφάλεια 

ςτθν εργαςία και ιδίωσ τθ διάταξθ του άρκρ. 42 παρ. 1. του Κϊδικα Νόμων για τθν Τγεία & 

Αςφάλεια των Εργαηομζνων (ΚΝΤΑΕ), που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του ν.3850/2010 

(ΦΕΚ 84 Αϋ) όπωσ ιςχφει, ςφμφωνα με τθν οποία ο εργοδότθσ υποχρεοφται να εξαςφαλίηει 

τθν αςφάλεια και τθν υγεία των εργαηομζνων ωσ προσ όλεσ τισ πτυχζσ τθσ εργαςίασ και να 

λαμβάνει τα κατάλλθλα μζτρα.  

3. Σθν ανάγκθ επίτευξθσ ομαλισ και χωρίσ προςκόμματα διεξαγωγισ των εμβολιαςμϊν των 

εργαηομζνων για τθν μεγαλφτερθ δυνατι κάλυψθ του πλθκυςμοφ και τθν αποτροπι τθσ 

διάδοςθσ τθσ νόςου COVID-19. 
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Οι εργοδότεσ υποχρεοφνται να διευκολφνουν τουσ εργαηομζνουσ τουσ με κάκε τρόπο ςτθ 

διαδικαςία προγραμματιςμοφ και προςζλευςθσ ςτα εμβολιαςτικά κζντρα κατόπιν των 

προγραμματιςμζνων ραντεβοφ, εφόςον αυτά πραγματοποιοφνται εντόσ του ωραρίου 

εργαςίασ τουσ.  

υγκεκριμζνα, δίνεται θ δυνατότθτα ςτουσ εργαηόμενουσ, εφόςον θ ϊρα και θμζρα του 
προγραμματιςμζνου εμβολιαςμοφ τουσ,  ορίηεται εντόσ του νομίμου ωραρίου εργαςίασ 
τουσ,  να απουςιάςουν για διάςτθμα  εϊσ τριϊν (3) ωρϊν  από τθν εργαςία τουσ με άδεια 
του εργοδότθ και αυτι τουσ θ απουςία να είναι δικαιολογθμζνθ, κατϋαναλογικι  
εφαρμογι του άρκρου 657 ΑΚ. 
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ΑΝΝΑ ΣΡΑΣΙΝΑΚΗ 

 
 
 
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ 

1. Γραφείο κ. Τπουργοφ 
2. Γραφείο κ. Τφυπουργοφ 
3. Γραφείο κ. Γενικισ Γραμματζωσ Εργαςίασ 
4. Γραφείο κ. Γενικισ Γραμματζωσ Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων 
5. Γραφείο κ. Τπθρεςιακισ Γραμματζωσ 
6. κ. Γενικό Επικεωρθτι  τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (με παράκλθςθ να κοινοποιθκεί 

ςτισ τοπικζσ υπθρεςίεσ του .Ε.Π.Ε.)  
7. Γραφείο κ. Προϊςταμζνθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν και 

Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 
8. Γραφείο κ. Προϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ Εργαςιακϊν χζςεων, Τγείασ και 

Αςφάλειασ ςτθν Εργαςία και Ζνταξθσ ςτθν Εργαςία 
9. Γραφείο κ. Προϊςταμζνθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ 
10. Δ/νςθ Προγραμματιςμοφ και υντονιςμοφ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν χζςεων - Κ Τ 

.Ε.Π.Ε. 
11. Δ/νςθ Προγραμματιςμοφ και υντονιςμοφ Επικεϊρθςθσ Αςφάλειασ και Τγείασ ςτθν 

Εργαςία - Κ Τ .Ε.Π.Ε. 
12. Δ7 
13. Δ9 

 


