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ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Άρση της εκ περιτροπής παρεχόμενης εργασίας των Υπαλλήλων του Ελληνικού
Οργανισμού Τουρισμού- χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας ομάδων αυξημένου
κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19.
Α. Με την από 08-05-2020 και με α.π. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/114/9708/08.05.2020 (ΑΔΑ: ΨΘΓΘ46ΜΤΛ6-ΘΘΦ)
Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, επιδιώκεται η σταδιακή άρση των μέτρων και η σταδιακή
επαναφορά σε πλήρη λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών.
Στο πλαίσιο αυτό, δίνονται οδηγίες για την επάνοδο του συνόλου των υπαλλήλων στο χώρο εργασίας και
την εφεξής παροχή αυτοπρόσωπης εργασίας. Από αυτήν εξαιρούνται οι υπάλληλοι που τελούν σε
οποιαδήποτε άδεια, είτε βάσει παγίων διατάξεων (π.χ. αναρρωτική άδεια, κανονική άδεια, εκπαιδευτική
άδεια κ.ο.κ.) είτε βάσει των έκτακτων οδηγιών απουσίας λόγω του κορωνοϊού (άδειες ειδικού σκοπού,
άδειες ευπαθών ομάδων).
Η Υπηρεσία προέβη σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και έχει λάβει όλα τα μέτρα διασφάλισης των
κανόνων προστασίας της υγείας, ιδίως σε ό,τι αφορά στην τήρηση της αποστάσεως μεταξύ των
εργαζομένων και την προμήθεια ειδών ατομικής υγιεινής (αντισηπτικά υγρά και μη ιατρικές μάσκες
προστασίας).
Ως εκ τούτου, αρχής γενομένης από τη Δευτέρα 25-05-2020, αίρεται η εκ περιτροπής παρεχόμενη
εργασία στον Ε.Ο.Τ και καλούνται όλοι οι υπάλληλοι που περιλαμβάνονταν στις προγραμματισμένες σε
εβδομαδιαία βάση ομάδες εργασίας, να προσέλθουν στην Υπηρεσία.
Β. Σε εφαρμογή της από 15-05-2020 και με α.π. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/911 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1856 Β) και της από
18-05-2020 και με α.π. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/115/9670/18.05.2020 (ΑΔΑ: ΨΩ4446ΜΤΛ6-ΠΡΧ) Εγκυκλίου του
Υπουργείου Εσωτερικών περί καθορισμού ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19,
καλούνται όσοι υπάλληλοι υπάγονται στις αναφερόμενες ομάδες, να υποβάλλουν σχετική αίτηση
στην Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Ε.Ο.Τ. προκειμένου να τους χορηγηθεί η ειδική άδεια
απουσίας ομάδων αυξημένου κινδύνου, εφόσον δεν απουσιάζουν δικαιολογημένα ήδη από την
Υπηρεσία λόγω της παθήσεώς τους.
Με την αίτησή τους δύνανται να καταθέτουν σχετική υπεύθυνη δήλωση και, σε εύλογο χρόνο, αλλά σε
κάθε περίπτωση αμέσως μετά την επάνοδό τους στην Υπηρεσία, θα καταθέτουν τα απαραίτητα
δικαιολογητικά προς απόδειξη του ότι είναι δικαιούχοι της εν λόγω άδειας.
Με την εν λόγω ειδική άδεια απουσίας στοιχειοθετείται το δικαίωμα- εφόσον το επιθυμούν- να μην
παρέχουν εργασία με αυτοπρόσωπη παρουσία, χωρίς ωστόσο να αίρεται η υποχρέωσή τους για παροχή
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εργασίας εξ αποστάσεως, εφόσον τα καθήκοντα και η φύση της εργασίας τους το επιτρέπει,
λαμβάνοντας υπόψη τις παρούσες συνθήκες. Κατά τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται τόσο η προστασία της
υγείας όσο και η εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, το οποίο πρέπει να προασπίζεται σε αυτές τις
κρίσιμες περιστάσεις.
Γ. Επισημαίνεται ότι οι υπάλληλοι οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω διατάξεις της
σχετικής ΚΥΑ ως ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID19, πλην όμως πάσχουν
σύμφωνα με τις ιατρικές γνωματεύσεις θεραπόντων ιατρών από αντίστοιχα επικίνδυνες παθήσεις σε
περίπτωση προσβολής από COVID-19, δύνανται, κατά την κρίση των αρμοδίων κατά ειδικότητα
θεραπόντων ιατρών τους, να προσκομίσουν εκείνα τα δικαιολογητικά δυνάμει των οποίων είναι δυνατή
είτε η χορήγηση άδειας στους υπαλλήλους αυτούς, σύμφωνα με τις πάγιες κείμενες διατάξεις (π.χ.
αναρρωτική άδεια) ή εναλλακτικά, να παρέχουν εργασία αποκλειστικά εξ αποστάσεως ή να
απασχοληθούν σε καθήκοντα, για τα οποία δεν απαιτείται καθημερινή επαφή με κοινό (back office),
κατόπιν της σχετικής βεβαίωσης του θεράποντος ιατρού για την επικινδυνότητα έκθεσης στον
κορωνοϊό, που θα ληφθεί υπόψη από την Υπηρεσία κατά την κατάρτιση του πλάνου εργασιών της.
O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ

Πίνακας Διανομής:
Α. Αποδέκτες για ενέργεια:
1. Όλοι οι υπάλληλοι της Κ.Υ του Ε.Ο.Τ. και των Γραφείων Πληροφοριών εντός και εκτός
Αττικής.
2. Οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κ.Υ. του Ε.Ο.Τ
Β. Αποδέκτες για Κοινοποίηση:
1. Υπηρεσίες Υπουργείου Τουρισμού στον Ε.Ο.Τ.
2. Υπηρεσίες Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου στον Ε.Ο.Τ.
Γ. Εσωτερική Διανομή:
1.Γραφείο Γενικού γραμματέα Ε.Ο.Τ.
2. Γραφείο Προέδρου Ε.Ο.Τ.
3. Γενική Διεύθυνση Διοίκησης, Οργάνωσης και Προβολής
4. Αρχείο Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών / Τμήματος Ανάπτυξης και Διαχείρισης
Ανθρώπινου Δυναμικού

