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ΘΕΜΑ: Υνξήγεζε άδεηαο εηδηθνύ ζθνπνύ ζε πεξίπηωζε  αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο 

ζρνιηθώλ κνλάδωλ ή κνλάδωλ θξνληίδαο ηωλ παηδηώλ, θαζώο θαη ηκεκάηωλ απηώλ 

ιόγω θξνύζκαηνο θνξωλνϊνύ COVID-19  

 

 

Με ηελ παξνύζα παξέρνληαη 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 από ην άξζξν 2 

ηνπ λ. 4682/2020, ωο ηζρύεη, ζε πεξίπηωζε  αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο ζρνιηθώλ κνλάδωλ ή 

κνλάδωλ θξνληίδαο παηδηνύ, θαζώο θαη ηκεκάηωλ απηώλ ιόγω εκθάληζεο 

επηβεβαηωκέλνπ ή ύπνπηνπ θξνύζκαηνο θνξωλνϊνύ COVID-19, ζύκθωλα θαη κε ηελ ππ’ 

αξηζκ. 17787/520/8.5.2020, (Β΄1778) Απόθαζε ηωλ Υπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ, Δξγαζίαο θαη 

Κνηλωληθώλ Υπνζέζεωλ θαη Υγείαο. 

 

 

ην αλωηέξω πιαίζην επηζεκαίλνληαη ηα εμήο γηα ηνπο εξγαδόκελνπο γνλείο: 

 

1) Ο εξγαδόκελνο γνλέαο  ελεκεξώλεη ηνλ εξγνδόηε πξνζθνκίδνληαο κε θάζε πξόζθνξν 

κέζν ζρεηηθή βεβαίωζε από ηελ νηθεία ζρνιηθή κνλάδα ή κνλάδα θξνληίδαο ηνπ παηδηνύ όηη 

έρεη αλαζηαιεί ε ιεηηνπξγία ζπλνιηθά ηεο δνκήο ή ηκήκαηνο απηήο, ιόγω εκθάληζεο 

επηβεβαηωκέλνπ ή ύπνπηνπ θξνύζκαηνο COVID-19, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ην 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο ηεο εμαηηίαο ηνπ νπνίνπ έρεη 

ζπζηαζεί αξκνδίωο ζηα παηδηά ή θαη ζηνπο γνλείο απηώλ θαη’ νίθνλ παξακνλή. 
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2) ηε ζπλέρεηα: 

 

α) 1
ε
  πεξίπηωζε: 

ε πεξίπηωζε πνπ εθηόο από ην παηδί θαη ν ίδηνο ν εξγαδόκελνο γνλέαο απαηηείηαη λα 

ηεζεί ζε πεξηνξηζκό, ιόγω ηωλ έθηαθηωλ κέηξωλ γηα ηνλ θνξωλνϊό COVID-19 θαη θαηόπηλ 

νδεγηώλ πνπ ηνπ έρνπλ δνζεί αξκνδίωο από ηνλ Δζληθό Οξγαληζκό Γεκόζηαο Υγείαο 

(Δ.Ο.Γ.Υ.) ή από άιιν αξκόδην δεκόζην θνξέα, ν νπνίνο ελεκεξώλεη ακειιεηί ηνλ 

Δ.Ο.Γ.Υ., ηόηε ν εξγαδόκελνο απνπζηάδεη δηθαηνινγεκέλα από ηελ εξγαζία ηνπ ζύκθωλα κε 

ην άξζξν 15 ηνπ λ. 4722/2020 θαη κε απόθαζε ηνπ εξγνδόηε δύλαηαη λα παξέρεη εμ’ 

απνζηάζεωο εξγαζία κε ρξήζε ειεθηξνληθώλ κέζωλ γηα ην δηάζηεκα απηό. Δθόζνλ δελ 

είλαη εθηθηή ε παξνρή εμ’ απνζηάζεωο εξγαζίαο ηόηε, κεηά ηε ιήμε ηνπ θαη’ νίθνλ 

πεξηνξηζκνύ  ηνπ ν εξγαδόκελνο αλαπιεξώλεη ην ήκηζπ ηωλ ωξώλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο 

εξγάζηκεο εκέξεο παξακνλήο ηνπ θαη’ νίθνλ, θαηά κία (1) ώξα εκεξεζίωο, ζε άιιεο 

εξγάζηκεο εκέξεο, ωο αλαιπηηθά νξίδεηαη από ηε ζρεηηθή δηάηαμε.  

 

β) 2
ε
 πεξίπηωζε 

ε πεξίπηωζε πνπ δελ έρεη γίλεη ζύζηαζε ζηνπο γνλείο ηωλ παηδηώλ γηα θαη’ νίθνλ 

παξακνλή, ωο αλαθέξεηαη ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν, ηόηε, γηα όζν ρξόλν δηαξθεί ε 

αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο, ζπζηήλεηαη ε παξνρή εμ απνζηάζεωο εξγαζίαο, 

εθόζνλ απηή είλαη εθηθηή.  Δάλ δελ είλαη δπλαηή ε παξνρή εμ’ απνζηάζεωο εξγαζίαο, ηόηε 

ωο ελαιιαθηηθή ρνξεγείηαη ε  άδεηα εηδηθνύ ζθνπνύ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο από 

11.03.2020 ΠΝΠ, Α’ 55, ε νπνία θπξώζεθε από ην άξζξν 2 ηνπ λ. 4682/2020, ωο ηζρύεη θαη 

ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο εγθύθιηεο νδεγίεο πνπ έρνπλ ήδε εθδνζεί. 

 

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 

εξγαδόκελνπ, θαηά ην δηάζηεκα ηεο πξνζωξηλήο αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο ηεο ελ ιόγω 

ζρνιηθήο ή κνλάδαο θξνληίδαο ηνπ παηδηνύ.  

 

Ωζηόζν, πξνθεηκέλνπ γηα εξγαδόκελνπο πνπ έρνπλ ήδε εμαληιήζεη ην δηθαίωκα ηεο εηήζηαο 

θαλνληθήο άδεηαο γηα ην 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.  

 

Αλαθνξηθά κε ηνπο δηθαηνύρνπο ηεο άδεηαο εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ νη ήδε εθδνζείζεο 

εγθύθιηεο νδεγίεο.  
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4) Σεκεηώλεηαη όηη ε βεβαίωζε ηεο νηθείαο ζρνιηθήο κνλάδαο ή κνλάδαο θξνληίδαο ηνπ 

παηδηνύ γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζπλνιηθά ή ηκήκαηνο απηήο, ιόγω εκθάληζεο 

επηβεβαηωκέλνπ ή ύπνπηνπ θξνύζκαηνο COVID-19 ζα πξέπεη λα αλαθέξεη ην ζπγθεθξηκέλν 

ρξνληθό δηάζηεκα αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο ηεο, ην όλνκα ηνπ παηδηνύ ην νπνίν αθνξά απηή 

θαη ηα νλόκαηα ηωλ γνλέωλ ηνπ. Η βεβαίωζε απηή ηεξείηαη ζην ρώξν εξγαζίαο. 

 

 

5) Τέινο, ππελζπκίδεηαη όηη, ζε πεξίπηωζε λόζεζεο ηωλ παηδηώλ από ηνλ θνξωλνϊό COVID-

19, νη εξγαδόκελνη γνλείο δηθαηνύληαη εηδηθή άδεηα κε απνδνρέο θαηά ηα δύν ηξίηα (2/3) από 

ηνλ εξγνδόηε θαη θαηά ην έλα ηξίην (1/3) από ηνλ ηαθηηθό πξνϋπνινγηζκό, ζύκθωλα κε ηα 

νξηδόκελα από ην άξζξν 16 ηνπ λ 4722/2020.  

 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΕΡΓΑΙΑ  

 

 

ΑΝΝΑ ΣΡΑΣΙΝΑΚΗ 
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