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ΘΔΜΑ: Υνξήγεζε άδεηαο εηδηθνύ ζθνπνύ ζε πεξίπηωζε αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο 

ζρνιηθώλ κνλάδωλ ή κνλάδωλ θξνληίδαο ηωλ παηδηώλ – πζηάζεηο γηα ηε δηεπθόιπλζε 

ηωλ γνλέωλ ζε πεξίπηωζε θαη’ νίθνλ πεξηνξηζκνύ ηνπ παηδηνύ  

 

Με ηελ παξνύζα παξέρνληαη: Α)  Γηεπθξηλίζεηο θαη νδεγίεο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο 

εηδηθνύ ζθνπνύ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο από 11.03.2020 ΠΝΠ, Α’ 55, ε νπνία 

θπξώζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ λ. 4682/2020, ωο ηζρύεη, ζε πεξίπηωζε  αλαζηνιήο 

ιεηηνπξγίαο, θαζώο θαη αλαζηνιήο ηεο δηα δώζεο εθπαηδεπηηθήο ιεηηνπξγίαο 

κνλάδωλ/δνκώλ παξνρήο θξνληίδαο ή εθπαίδεπζεο, ή/θαη ηκεκάηωλ απηώλ ζην πιαίζην 

αληηκεηώπηζεο θαη πεξηνξηζκνύ ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξωλνϊνύ COVID-19 θαη Β) πζηάζεηο 

γηα ηε δηεπθόιπλζε ηωλ γνλέωλ ζε πεξίπηωζε θαη’ νίθνλ πεξηνξηζκνύ ηωλ παηδηώλ,  

ελώ ε κνλάδα θξνληίδαο ή εθπαίδεπζεο ηνπο δελ έρεη αλαζηείιεη ηε ιεηηνπξγία ηεο. 

 

Α. Υνξήγεζε ηεο άδεηαο εηδηθνύ ζθνπνύ θαηά ην δηάζηεκα ηεο πξνζωξηλήο αλαζηνιήο 

ιεηηνπξγίαο ηωλ κνλάδωλ/δνκώλ παξνρήο θξνληίδαο ή εθπαίδεπζεο ή ηεο δηα δώζεο  

εθπαηδεπηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπο 

 

1. Με ην άξζξν κόλν ηεο ππ’ αξηζκ. 17787/520/8.5.2020 (Β’ 1778) Απόθαζεο ηωλ 

Υπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ, Εξγαζίαο θαη Κνηλωληθώλ Υπνζέζεωλ θαη Υγείαο, παξαηάζεθε 

γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ηνπ ηδηωηηθνύ ηνκέα αξκνδηόηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο 

θαη Κνηλωληθώλ Τπνζέζεωλ ε δπλαηόηεηα ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο εηδηθνύ ζθνπνύ ηεο  

παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο από 11.03.2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (Α’ 55) ε 

νπνία θπξώζεθε από  ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4682/2020 (Α΄76), ωο ηζρύεη, γηα 

όιν ην δηάζηεκα ηεο πξνζωξηλήο αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο ηωλ κνλάδωλ/δνκώλ παξνρήο 

θξνληίδαο ή εθπαίδεπζεο, όπνπ είλαη εγγεγξακκέλα ή θνηηνύλ ηα ηέθλα, ζύκθωλα κε ηα 
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νξηδόκελα ζηελ πεξίπηωζε α΄ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηεο πξναλαθεξόκελεο από 11.03.2020 

Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ θαη ρνξεγείηαη ππό ηηο πξνβιεπόκελεο πξνϋπνζέζεηο 

γηα όιν ην δηάζηεκα πνπ δηαξθεί ε ελ ιόγω αλαζηνιή, ρωξίο λα πξνβιέπεηαη άιινο 

ρξνληθόο πεξηνξηζκόο ή λα ρξεηάδεηαη λα εθδνζεί λέα πξνο ηνύην ξύζκηζε.  

 

Με ηελ ππ’ αξηζκ. Γ1α/Γ.Π. νηθ.: 71342/6.11.2020 (Β΄ 4899) Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε  

άξζξν 1, παξ. 1 πεξ. 8 , «Έκηακηα μέηρα προζηαζίας ηης δημόζιας σγείας από ηον κίνδσνο 

περαιηέρω διαζποράς ηοσ κορωνοϊού COVID-19 ζηο ζύνολο ηης Επικράηειας για ηο διάζηημα 

από ηο Σάββαηο 7 Νοεμβρίοσ 2020 έως και ηη Δεσηέρα 30 Νοεμβρίοσ 2020» νξίδεηαη όηη 

αλαζηέιιεηαη ε δηα δώζεο εθπαηδεπηηθή ιεηηνπξγία ηωλ Γπκλαζίωλ αιιά θαη άιιωλ 

ζρνιηθώλ κνλάδωλ.  

 

ην αλωηέξω πιαίζην, πξνθεηκέλνπ γηα εξγαδόκελνπο γνλείο ηέθλωλ ηα νπνία είλαη 

εγγεγξακκέλα ή θνηηνύλ ζε κνλάδεο/δνκέο παξνρήο θξνληίδαο ή εθπαίδεπζεο ηωλ 

νπνίωλ ε ιεηηνπξγία ή ε δηα δώζεο εθπαηδεπηηθή ιεηηνπξγία αλαζηέιιεηαη, εθόζνλ 

απηέο νη κνλάδεο/δνκέο εκπίπηνπλ ζηηο  πεξηπηώζεηο ηεο παξ. 3 α΄ ηνπ άξζξνπ 4 ηεο από 

11.03.2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (Α’ 55) ε νπνία θπξώζεθε από  ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4682/2020 (Α΄76), ωο ηζρύεη, ζπζηήλεηαη θαη’ αξρήλ  ε 

παξνρή εμ απνζηάζεωο εξγαζίαο, εθόζνλ απηή είλαη εθηθηή.  Εάλ δελ είλαη δπλαηή ε 

παξνρή εμ’ απνζηάζεωο εξγαζίαο, ηόηε, ζύκθωλα κε ην πξναλαθεξζέλ λνκνζεηηθό πιαίζην, 

ωο ελαιιαθηηθή ρνξεγείηαη ε  άδεηα εηδηθνύ ζθνπνύ, ωο ηζρύεη θαη ζύκθωλα κε ηηο 

ζρεηηθέο εγθύθιηεο νδεγίεο πνπ έρνπλ ήδε εθδνζεί γηα ηνπο δηθαηνύρνπο απηήο θαη γηα 

άιια επηκέξνπο δεηήκαηα. 

 

2. Σε ζπλέρεηα θαη ηεο ππ’ αξηζκ. νηθ. 39683/1259/1.10.2020 εγθπθιίνπ καο «Χορήγηζη 

άδειας ειδικού ζκοπού ζε περίπηωζη  αναζηολής λειηοσργίας ζτολικών μονάδων ή μονάδων 

θρονηίδας ηων παιδιών, καθώς και ημημάηων ασηών λόγω κρούζμαηος κορωνοϊού COVID-

19» δηεπθξηλίδεηαη επίζεο όηη ε άδεηα εηδηθνύ ζθνπνύ δύλαηαη λα ρνξεγείηαη θαη ζηελ 

πεξίπηωζε πνπ παηδί ην νπνίν θνηηά ζην δεκνηηθό ζρνιείν ηίζεηαη ζε θαη’ νίθνλ 

πεξηνξηζκό έπεηηα από επαθή ηνπ κε επηβεβαηωκέλν θξνύζκα εληόο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο, όπωο ηκήκα ηνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ ή καζήκαηα εηδηθόηεηαο (π.ρ. γαιιηθώλ ή 

γεξκαληθώλ), ηα νπνία ηα παηδηά παξαθνινπζνύλ δηαηκεκαηηθά, εμαηηίαο ηνπ νπνίνπ 

αλαζηέιιεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο ην νπνίν παξαθνινύζεζε ην παηδί πνπ λόζεζε 

αιιά θαη ην παηδί πνπ ηίζεηαη ζε θαη’ νίθνλ πεξηνξηζκό, ρωξίο ωζηόζν λα αλαζηαιεί ε 

ιεηηνπξγία ηνπ βαζηθνύ ηκήκαηνο ζην νπνίν θνηηά ην ηειεπηαίν. ηελ πεξίπηωζε απηή 

ηα ζρνιεία ζα πξέπεη λα ρνξεγνύλ ζηνπο γνλείο ζρεηηθέο βεβαηώζεηο.  

 

3. Υπελζπκίδεηαη όηη ε άδεηα εηδηθνύ ζθνπνύ απνηειεί έλα εηδηθό ζρήκα άδεηαο ηξηώλ 

εκεξώλ πνπ αθνινπζείηαη από ηε ρνξήγεζε κίαο εκέξαο εηήζηαο θαλνληθήο άδεηαο, ζρήκα 

ην νπνίν επαλαιακβάλεηαη θπθιηθά αλά ηέζζεξηο εκέξεο. Αλαιπηηθόηεξα, νη δύν πξώηεο 

εκέξεο ρνξεγνύληαη κε απνδνρέο από ηνλ εξγνδόηε, ε ηξίηε εκέξα επηδνηείηαη από ηνλ 

ηαθηηθό πξνϋπνινγηζκό θαη ε ηέηαξηε εκέξα αθαηξείηαη από ηελ εηήζηα θαλνληθή άδεηα ηνπ 

εξγαδόκελνπ. Τα ζρήκα απηό επαλαιακβάλεηαη θπθιηθά, ζύκθωλα κε ηελ αίηεζε ηνπ 
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εξγαδόκελνπ, θαηά ην δηάζηεκα ηεο πξνζωξηλήο αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο ηεο ελ ιόγω 

ζρνιηθήο ή κνλάδαο θξνληίδαο ηνπ παηδηνύ.  

 

Δπίζεο ππελζπκίδεηαη όηη, πξνθεηκέλνπ γηα εξγαδόκελνπο/εο πνπ έρνπλ ήδε εμαληιήζεη ην 

δηθαίωκα ηεο εηήζηαο θαλνληθήο άδεηαο γηα ην έηνο 2020, γίλεηαη απνδεθηό όηη, θαηά ηελ 

ηέηαξηε κέξα ηνπ αλωηέξω ζρήκαηνο, κπνξεί λα δειωζεί νπνηαδήπνηε άιιε λόκηκε 

άδεηα δηθαηνύηαη ν εξγαδόκελνο, είηε απηή ρνξεγείηαη κε απνδνρέο είηε ρωξίο απνδνρέο, 

όπωο π.ρ. άδεηα γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ηωλ παηδηώλ, άδεηα ιόγω 

αζζέλεηαο ηέθλνπ, άδεηα άλεπ απνδνρώλ.  

 

 

Β. πζηάζεηο γηα ηελ πεξίπηωζε θαη’ νίθνλ πεξηνξηζκνύ ηωλ παηδηώλ  ελώ ε κνλάδα 

θξνληίδαο ή εθπαίδεπζεο ηνπο δελ έρεη αλαζηείιεη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

 

1. Γηα άιιεο πεξηπηώζεηο, δηαθνξεηηθέο από απηέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ πεξ. 2 ηεο παξ. Α 

ηεο παξνύζεο (ή πνπ έρνπλ ήδε δηεπθξηληζζεί κε πξνεγνύκελεο εγθπθιίνπο καο), θαηά ηηο 

νπνίεο  ην παηδί θαη όρη ν γνλέαο, εμαηηίαο άιιεο επαθήο ηνπ κε επηβεβαηωκέλν θξνύζκα 

θνξωλνϊνύ απαηηείηαη λα ηεζεί ζε θαη’ νίθνλ πεξηνξηζκό, ιόγω ηωλ έθηαθηωλ κέηξωλ γηα 

ηνλ θνξωλνϊό COVID-19 θαη θαηόπηλ νδεγηώλ πνπ έρνπλ δνζεί αξκνδίωο από ηνλ Εζληθό 

Οξγαληζκό Δεκόζηαο Υγείαο (Ε.Ο.Δ.Υ.) ή από άιιν αξκόδην δεκόζην θνξέα, ν νπνίνο 

ελεκεξώλεη ακειιεηί ηνλ Ε.Ο.Δ.Υ., ελώ ωζηόζν ε κνλάδα/ην ηκήκα παξνρήο θξνληίδαο 

ή εθπαίδεπζεο ηωλ παηδηώλ δελ έρεη αλαζηείιεη ηε ιεηηνπξγία ηεο/ηνπ, ηόηε ν 

εξγαδόκελνο, κε απόθαζε ηνπ εξγνδόηε, δύλαηαη λα παξέρεη εμ’ απνζηάζεωο εξγαζία γηα 

ην δηάζηεκα απηό, εθόζνλ είλαη εθηθηό.  

 

2. Εάλ δελ είλαη εθηθηή ε παξνρή εμ’ απνζηάζεωο εξγαζίαο ζπζηήλεηαη ε εύινγε 

πξνζαξκνγή ηνπ ωξαξίνπ ηνπ/ηεο εξγαδόκελνπ/εο γηα ην επίκαρν δηάζεκα πξνθεηκέλνπ 

λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο θξνληίδαο ηνπ παηδηνύ θαηά ην δηάζηεκα ηεο 

ππνρξεωηηθήο παξακνλήο ηνπ ζην ζπίηη θαη εάλ νύηε θαη  απηό είλαη εθηθηό ηόηε ν/ε 

εξγαδόκελνο/ε δύλαηαη λα απνπζηάδεη δηθαηνινγεκέλα από ηελ εξγαζία ηνπ/ηεο.  

 

Σηελ ηειεπηαία πεξίπηωζε θαη θαζώο δελ δηθαηνινγείηαη ε ρξήζε ηεο άδεηαο εηδηθνύ 

ζθνπνύ, ζπζηήλεηαη, ζύκθωλα θαη κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ πληάγκαηνο,  λα 

γίλεηαη αλαινγηθή εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 4722/2020 (Α΄ 177), γηα 

ηνλ θαη’ νίθνλ πεξηνξηζκό ηωλ εξγαδνκέλωλ, ζύκθωλα κε ηελ νπνία κεηά ηε ιήμε ηνπ θαη’ 

νίθνλ πεξηνξηζκνύ (ελ πξνθεηκέλω ηνπ  παηδηνύ θαη όρη ηνπ ηδίνπ), ν εξγαδόκελνο δύλαηαη λα 

αλαπιεξώλεη ην ήκηζπ ηωλ ωξώλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο εξγάζηκεο εκέξεο παξακνλήο ηνπ 

θαη’ νίθνλ, θαηά κία (1) ώξα εκεξεζίωο, ζε άιιεο εξγάζηκεο εκέξεο, ελώ ν εξγνδόηεο 

θαηαβάιιεη θαλνληθά ην ζύλνιν ηωλ απνδνρώλ θαη ηωλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ, ωο 

αλαιπηηθά νξίδεηαη από ηε ζρεηηθή δηάηαμε.  

 

Σεκεηώλεηαη όηη ηα αλωηέξω ζα πξέπεη λα εθαξκόδνληαη κε βάζε ηελ θαιή πίζηε θαη ηα 

ρξεζηά θαη ζπλαιιαθηηθά ήζε, θαζώο έξρνληαη λα εμππεξεηήζνπλ ηνλ ζθνπό ηεο 

δηαζθάιηζεο ηεο δεκόζηαο πγείαο, ηόζν ζην πιαίζην ηεο εξγαζίαο όζν θαη ζην πιαίζην 
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ιεηηνπξγίαο ηωλ κνλάδωλ παξνρήο θξνληίδαο θαη εθπαίδεπζεο ηωλ παηδηώλ θαη όηη νη 

εξγαδόκελνη γνλείο ζα πξέπεη λα δηεπθνιύλνληαη ωο πξνο ηελ πηζηή ηήξεζε ηνπ θαη’ 

νίθνλ πεξηνξηζκνύ ηωλ παηδηώλ ηνπο.  

 

Γ. Δπηζεκαίλεηαη ηέινο όηη νη πξναλαθεξζείζεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηε ρνξήγεζε 

ηεο άδεηαο εηδηθνύ ζθνπνύ θαη νη ήδε εθδνζείζεο ζρεηηθέο εγθύθιηνη ηνπ Τπνπξγείνπ 

καο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο παξνύζεο ζα ηζρύνπλ γηα όιν ην δηάζηεκα πνπ ζην 

πιαίζην ηεο πξνζηαζίαο ηεο δεκόζηαο πγείαο από ηνλ θίλδπλν πεξαηηέξω δηαζπνξάο ηνπ 

θνξωλνϊνύ COVID-19 ζα πηνζεηνύληαη έθηαθηα θαη πξνζωξηλά κέηξα γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηωλ ελ ιόγω κνλάδωλ θαη δελ απαηηείηαη ε έθδνζε λέαο λνκνζεηηθήο 

ξύζκηζεο ή άιιεο εγθπθιίνπ. 

 

Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΔΡΓΑΙΑ  

 

 

ΑΝΝΑ ΣΡΑΣΙΝΑΚΗ 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 

ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ:  

1. Γξαθείν θ. Υπνπξγνύ 

2. Γξαθείν θαο Υθππνπξγνύ 

3. Γξαθείν θαο Γεληθήο Γξακκαηέωο Εξγαζίαο 

4. Γξαθείν θαο Γεληθήο Γξακκαηέωο Κνηλωληθώλ Αζθαιίζεωλ 

5. Γξαθείν θαο Υπεξεζηαθήο Γξακκαηέωο 

6. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Επηζεωξεηή  ηνπ Σώκαηνο Επηζεώξεζεο Εξγαζίαο  

7. Γξαθείν θ. Πξνϊζηακέλεο Γεληθήο Δηεύζπλζεο Δηνηθεηηθώλ Υπεξεζηώλ θαη 

Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο 

8. Γξαθείν θ. Πξνϊζηακέλνπ Γεληθήο Δηεύζπλζεο Εξγαζηαθώλ Σρέζεωλ, Υγείαο θαη 

Αζθάιεηαο ζηελ Εξγαζία θαη Έληαμεο ζηελ Εξγαζία 

9. Γξαθείν θ. Πξνϊζηακέλεο Γεληθήο Δηεύζπλζεο Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο 

10. Γξαθείν θαο Ννκηθήο Σπκβνύινπ ηνπ Υπνπξγείνπ  

11. Γξαθείν θ. Ννκηθνύ Σπκβνύινπ Γελ. Γξακκ. Κνηλωληθώλ Αζθαιίζεωλ 

12. Δ/λζε Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Σπληνληζκνύ Επηζεώξεζεο Εξγαζηαθώλ Σρέζεωλ – Κ.Υ. 

ηνπ  Σ.ΕΠ.Ε.   

13. Δ/λζε Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Σπληνληζκνύ Επηζεώξεζεο Αζθάιεηαο θαη Υγείαο ζηελ 

Εξγαζία – Κ.Υ. ηνπ  Σ.ΕΠ.Ε. 

14. Δ7/Γ΄ 

15. Δ7/ΚΦ 

ΑΔΑ: 9Λ6Δ46ΜΤΛΚ-Η41
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