
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    ΔΙΔΑΔ/Φ. 64 /315/οικ.8030 
Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε 
άλλες ομάδες ευπαθείς/αυξημένου κινδύνου για 
σοβαρή λοίμωξη COVID-19. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου εικοστού πέμπτου της από 14.3.2020 

πράξης νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64),

β) του π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ Α΄ 121) «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών»,

γ) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α΄ 148),

δ) του π.δ. 133/2017 (Α΄ 161) «Οργανισμός Υπουργείου 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης»,

ε) του π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ Α΄ 123) «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

2. Τη σχετική εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής προστασί-
ας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19,
σύμφωνα με την οποία ευπαθείς είναι οι ομάδες αυξημέ-
νου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19.

3. Την επιτακτική ανάγκη λήψης μέτρων με σκοπό την 
προστασία της υγείας των υπαλλήλων του Δημοσίου, 
που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου εικο-
στού πέμπτου της από 14.3.2020 πράξης νομοθετικού 
περιεχομένου και ιδιαίτερα όσων ανήκουν σε ομάδες 
αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19, 
στο πλαίσιο αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και αποφυγής 
και περιορισμού της διάδοσής του.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την επέκταση της διευκόλυνσης της δικαιολογημένης 
απουσίας με ειδική άδεια για το χρονικό διάστημα ισχύος 
έκτακτων μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορω-
νοϊού COVID-19 στις εξής ομάδες αυξημένου κινδύνου 
για σοβαρή λοίμωξη COVID-19:

1.1. Άτομα με βαριά καρδιοπάθεια.
1.2. Άτομα με βαριά πνευμονοπάθεια.
1.3. Άτομα με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη.
1.4. Καρκινοπαθείς υπό ενεργό ακτινοθεραπεία ή ανο-

σοθεραπεία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως .

 Αθήνα,18 Μαρτίου 2020

Οι Υπουργοί

Υγείας Εσωτερικών
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