Παραχώρηση ημέρας ανάπαυσης από την εργασία αναφορικά με την ημέρα
εμβολιασμού εργαζομένων με την 3η δόση κατά του COVID-19
Νοέμβριος 2021
Το νέο Διάταγμα υπ. Αριθμόν 41 (ΚΔΠ 463/2021) εκδόθηκε στις 11 Νοεμβρίου 2021 από τον Υπουργό Υγείας σύμφωνα
με το οποίο παραχωρείται ολόκληρη η ημέρα εμβολιασμού με την 3η ενισχυτική δόση έναντι στον covid-19 ως άδεια
ανάπαυσης χωρίς η ημέρα αυτή να αποκόπτεται από τη συνολική ετήσια άδεια αναπαύσεως και τις απολαβές του
εργαζόμενου. Η άδεια αυτή αφορά εργαζόμενους πολίτες στο δημόσιο τομέα, ευρύτερο δημόσιο τομέα, αρχές τοπικής
αυτοδιοίκησης και ιδιωτικό τομέα.
Η εν λόγω άδεια παραχωρείται για ολόκληρη την ημέρα του εμβολιασμού και οι εργαζόμενοι οφείλουν να
προσκομίζουν στον εργοδότη τους αντίγραφο της Κάρτας Εμβολιασμού για επιβεβαίωση. Η άδεια αυτή αφορά και
εργαζόμενους γονείς/ νόμιμους κηδεμόνες οι οποίοι συνοδεύουν το ανήλικο παιδί τους για εμβολιασμό, νοουμένου
ότι προσκομίζουν στον εργοδότη τους αντίγραφο της Κάρτας Εμβολιασμού του παιδιού για σκοπούς επιβεβαίωσης
Υπενθυμίζεται ότι άδεια ανάπαυσης με τους ίδιους όρους παραχωρείται και στους εργαζόμενους οι οποίοι λαμβάνουν
είτε οι ίδιοι είτε τα ανήλικα τέκνα τους την 1η και 2η δόση του εμβολίου.

Day off from work for 3rd dose of anti-COVID vaccine

November 2021
The new Decree, No. 41, (ΚΔΠ 463/2021) has been issued on 11 November 2021 by the Minister of Health. According to
the Decree, any employee will be granted the whole day of their vaccination with the 3rd adjuvant dose against covid-19
as a day off from their work, without deducting the said day from the employees’ total annual leave nor salary. This
concerns employees at the public sector, wider public sector, local authorities and the private sector.
The said leave will be granted for the whole day of vaccination and the employees should present to their employers
their Vaccination Card for confirmation. Additionally, the leave concerns employees who are parents/ legal guardians
and who escort their child during his/her vaccination, provided that they present the respective Vaccination Card of
their child to their employer.
It is reminded that a day off is also granted to employees who themselves or their children are vaccinated with the 1st
and/or 2nd dose against covid-19.
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