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Αζήλα,15 / 02 / 2021

Νζα Μζτρα Προςταςίασ από τον Covid -19
Χοριγθςθ Άδειασ Ειδικοφ Σκοποφ - Βεβαιώςεισ Κυκλοφορίασ Εργαηομζνων
πλαδέιθηζζεο / πλάδειθνη,
Μεηά ηελ αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο γηα ηα λέα κέηξα πξνζηαζίαο από ηνλ Covid, ζαο ελεκεξώλνπκε γηα
ηα παξαθάησ:




Δλεξγνπνηνύληαη εθ λένπ νη άδεηεο εηδηθνύ ζθνπνύ κε ηελ αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ.
Η ρνξήγεζε άδεηαο εηδηθνύ ζθνπνύ, έρεη μεθηλήζεη ήδε από ηελ Πέκπηε όπνπ ήηαλ ε πξώηε εκέξα κε
θιεηζηέο – μαλά - ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. Να ζεκεηώζνπκε εδώ, όηη ηελ άδεηα εηδηθνύ ζθνπνύ, δηθαηνύληαη νη
γνλείο αλεμαξηήησο αλ ην παηδί ηνπο αλήθεη ζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο πξνζρνιηθή (βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί) ή
ζρνιηθή κνλάδα.
Αλνίγεη ηελ επόκελε εβδνκάδα ε εηδηθή πιαηθόξκα ππνβνιήο δήισζεο (ζηελ Ψεθηαθή Πύιε ηνπ Γεκνζίνπ
gov.gr), όπνπ νη εξγνδόηεο, κε επηρεηξήζεηο άλσ ησλ 20 αηόκσλ, ζα κπνξνύλ λα δειώλνπλ ηνπο εξγαδνκέλνπο
ηνπο θαη εθόζνλ απηνί ην επηζπκνύλ, λα θαηαρσξνύλ ηελ πξόζεζή ηνπο λα θάλνπλ rapidtest, κέρξη θαη 2
θνξέο ην κήλα. Σν θόζηνο ησλ ηεζη ζα θαιύπηεηαη από ην θξάηνο. Γηα ην ιόγν απηό, ζα ρνξεγείηαη ζηνλ
εξγαδόκελν άδεηα 3 σξώλ, εληόο ηεο εκέξαο, γηα ηε δηελέξγεηα απηνύ ηνπ ηεζη.

Δληζρύνληαο ηελ πξνζπάζεηα γηα ηε κεγαιύηεξε δπλαηή πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζπλππνινγίδνληαο ηε
ζεκαζία ηεο εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο Σξάπεδαο, θαινύκε ηε Γηεύζπλζε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ, λα πξνρσξήζεη
άκεζα ζηελ ελ ιόγσ δήισζε ησλ εξγαδνκέλσλ, εηδηθά γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο πξώηεο γξακκήο, ζην Γίθηπν
Καηαζηεκάησλ.
Δπηπιένλ, από ζήκεξα ηζρύνπλ ηα λέα έληππα «Βεβαίσζεο Κίλεζεο Δξγαδνκέλσλ» γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο
ηνπο, ηα νπνία έρνπλ ήδε αλαξηεζεί ζην Π.. «ΔΡΓΑΝΗ».
ύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Τπνπξγείνπ :
Από ηα λέα έληππα απνθιείνληαη όζνη εξγαδόκελνη βξίζθνληαη ζε:
α) θαζεζηώο αλαζηνιήο ζύκβαζεο εξγαζίαο,
β) ηειεξγαζία θαη
γ) λόκηκε άδεηα
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θαη νη νπνίνη ζα κπνξνύλ πιέολ λα κεηαθηλνύληαη κόλο κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ 6 εηδηθώλ θαηεγνξηώλ, πνπ επηηξέπνπλ
ηελ θαη΄ εμαίξεζε κεηαθίλεζε πνιηηώλ κε απνζηνιή SMS ζην 13033.
Οη Βεβαηώζεηο ρνξεγνύληαη αθελός ειεθηξνληθά από ην Π.. «ΕΡΓΑΝΗ» (eservices.yeka.gr) ηνπ Τπνπξγείνπ
Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ θαη αθεηέροσ από ηνλ ηζηόηνπν forma.gov.gr, θαηόπηλ ππεύζπλεο δήισζεο –
αίηεζεο ηνπ εξγνδόηε, ε νπνία τορεγείηαη αποθιεηζηηθά ζηοσς εργαδόκελοσς ποσ παρέτοσλ κε ασηοπρόζωπε
παροσζία ηελ εργαζία ηοσς ζηελ επητείρεζε/εργοδόηε.
Γηα ηελ νκαιή κεηάβαζε ζηελ έθδνζε ησλ λέσλ εληύπσλ Βεβαίσζεο Κίλεζεο ηνπ Δξγαδόκελνπ δίλεηαη κεηαβαηηθό
δηάζηεκα εθαρκογής θαη τρήζεως κέτρη θαη ηελ 17/2/2021 θαη ώρα 06:00. Καηά ζπλέπεηα, γηα ηο δηάζηεκα από
15/2/2021 θαη ώρα 06:00 έως θαη 17/2/2021 θαη ώρα 05:59, οη εργαδόκελοη κπορούλ λα κεηαθηλούληαη από θαη
προς ηελ εργαζία ηοσς κε ηα παιαηά έλησπα θόρκες – άδεηες θσθιοθορίας εργαδοκέλοσ.
Αθόκα ζαο ελεκεξώλνπκε όηη κε ρζεζηλό δειηίν ηύπνπ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο δηεπθξίληζε όηη :
Σε πεπίπηωζη καηά ηην οποία η εξ’ αποζηάζεωρ επγαζία παπέσεηαι εκ πεπιηποπήρ, ο επγοδόηηρ δύναηαι να εθοδιάζει ηον
επγαζόμενο με απόζπαζμα ηος ειδικού ζκοπού ενηύπος Ε4.1.
ε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο οη εργαδόκελοη ζα πρέπεη λα είλαη εθοδηαζκέλοη από ηολ εργοδόηε ηοσς θαη κε έλησπο
Βεβαίωζες Κίλεζες, ην νπνίν ζα έρεη εθδνζεί είηε κέζσ Π ΔΡΓΑΝΗ είηε κέζσ forma.gov.gr.
πλαδέιθηζζεο / πλάδειθνη,
αο ππελζπκίδνπκε πσο, ε ιήςε ηεο άδεηαο εηδηθνύ ζθνπνύ ζπληζηά δηθαίσκα ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη ν εξγνδόηεο
νθείιεη λα εγθξίλεη ηε ζρεηηθή αίηεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ, εθόζνλ πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζή ηεο
Μπνξείηε λα δείηε ηελ εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ εδώ.
Να ζεκεηώζνπκε εδώ όηη, όπσο έρνπκε επηζεκάλεη θαη κε πξνεγνύκελεο επηζηνιέο καο, ε άδεηα εηδηθνύ ζθνπνύ
πξέπεη λα ρνξεγείηαη θαη ζηνπο εξγαδόκελνπο γνλείο βξεθώλ κέρξη 4 εηώλ πνπ δελ είλαη εγγεγξακκέλα ζε
νπνηαζδήπνηε κνξθήο πξνζρνιηθή κνλάδα επεηδή ε θύιαμε ηνπο είρε αλαηεζεί ζηνπο ειηθησκέλνπο (εππαζείο νκάδεο)
γνλείο ησλ εξγαδνκέλσλ"
αο θαινύκε ινηπόλ λα ζπλερίζηε λα καο ελεκεξώλεηε γηα πεξηπηώζεηο παξαβίαζεο ησλ νδεγηώλ ηνπ Τπνπξγείνπ
Δξγαζίαο αιιά θαη ηεο Σξάπεδαο ζε πεξίπησζε πνπ ζπλερίζνπλ λα ζπκβαίλνπλ.
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