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ΘΔΜΑ: Υοπήγηζη άδειαρ ειδικού ζκοπού ζε ειδικέρ πεπιπηώζειρ 

 

Καηφπηλ εξσηεκάησλ πνπ ηίζεληαη ζηελ Υπεξεζία καο ζρεηηθά κε ηε ρνξήγεζε ηεο 

άδεηαο εηδηθνχ ζθνπνχ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο απφ 11.03.2020 ΠΝΠ, Α’ 55, σο 

ηζρχεη, (θχξσζε κε ην άξζξν 2 ηνπ λ. 4682/2020) δηεπθξηλίδνληαη ηα αθφινπζα: 

 

Α. Γονείρ παιδιών πος ανήκοςν ζε ομάδερ αςξημένος κινδύνος ή έσοςν ζοβαπή 

αναπηπία 

 

Πξνθεηκέλνπ γηα εξγαδφκελνπο γνλείο παηδηψλ ηα νπνία αλήθνπλ ζε νκάδεο  απμεκέλνπ 

θηλδχλνπ γηα λφζεζε απφ ηνλ θνξσλντφ covid-19 ή έρνπλ ζνβαξή αλαπεξία άλσ ηνπ 

70% κε απφθαζε ΚΕΠΑ θαη εθ ηνπ ιφγνπ απηνχ  δελ δχλαληαη λα παξαθνινπζήζνπλ 

κε θπζηθή παξνπζία ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία αιιά παξαθνινπζνχλ εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζε γηα ην ηξέρνλ ζρνιηθφ έηνο δηεπθξηλίδεηαη φηη νη δηαηάμεηο θαη νη εγθχθιηνη  

αξκνδηφηεηαο ηνπ Υπνπξγείνπ καο ζρεηηθά κε ηελ άδεηα εηδηθνχ ζθνπνχ ηπγράλνπλ 

εθαξκνγήο θαη ζηελ δηθή ηνπο πεξίπησζε, αλεμαξηήησο ηνπ θιάδνπ απαζρφιεζήο ηνπο.  

 

Β. Πεπί σοπήγηζηρ ηηρ άδειαρ έπειηα από έκδοζη αιηιολογημένηρ απόθαζηρ 

 

Τα αλσηέξσ ηπγράλνπλ εθαξκνγήο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ  πξνβιέπεηαη φηη ε 

ρνξήγεζε ηεο άδεηαο γίλεηαη έπεηηα απφ έθδνζε αηηηνινγεκέλεο απφθαζεο ηνπ 

αξκφδηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο ή λφκηκεο εθπξνζψπεζεο ηνπ θνξέα ζηνλ νπνίν 

εξγάδνληαη νη γνλείο, ελψ θαηά ηελ έθδνζε ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ζα πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ζνβαξά  ππφςε νη ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ νηθνγελεηψλ ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ θαη ε άδεηα  ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα.  
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Παξάιιεια, θαηά ηελ πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία ζα πξέπεη επίζεο λα δίλεηαη 

πξνηεξαηφηεηα ζηηο αηηήζεηο ησλ κνλνγνλέσλ θαη ηδηαηηέξσο ησλ δηθαηνχρσλ ηεο άδεηαο  

ησλ κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ ηνπ άξζξνπ  7 ηεο Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002-2003, ρήξσλ θαη 

άγακσλ γνλέσλ πνπ έρνπλ ηελ επηκέιεηα ηνπ παηδηνχ. 

 

Σεκεηψλεηαη ηέινο φηη ε ζέζπηζε ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο 

εηδηθνχ ζθνπνχ ζε δξαζηεξηφηεηεο θαη ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο πνπ έρνπλ ηδηαίηεξε 

ζεκαζία πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί, ιφγσ ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ COVID -19,  δελ ζα πξέπεη λα εκπνδίδεη ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ απηψλ ησλ νηθνγελεηψλ θαη ζε θάζε πεξίπησζε 

δελ ζα πξέπεη νη αλσηέξσ εξγαδφκελνη νη νπνίνη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο  ρνξήγεζεο 

ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ λα θαηαθεχγνπλ ζε άδεηα άλεπ απνδνρψλ ε νπνία νχησο ή 

άιισο ζηεξεί ηελ επηρείξεζε απφ αλζξψπηλνπο πφξνπο, κε δπζκελείο γηα ηνπο ίδηνπο 

ηνπο εξγαδφκελνπο ζπλζήθεο. Ωο αθνινχζσο, ε ρνξήγεζε άδεηαο άλεπ απνδνρψλ σο 

ελαιιαθηηθή ηεο ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο εηδηθνχ ζθνπνχ, εθφζνλ ν εξγαδφκελνο πιεξνί 

ηηο πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο ηεο ελ ιφγσ άδεηαο, δελ ζπλάδεη κε ηνλ ζθνπφ ηεο 

ζέζπηζεο ηεο σο άλσ δηαδηθαζίαο.  

 

 

 

Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΔΡΓΑΙΑ  

 

 

ΑΝΝΑ ΣΡΑΣΙΝΑΚΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 

ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ:  

1. Γξαθείν θ. Υπνπξγνχ 

2. Γξαθείν Υθππνπξγνχ θαο Σπξεγγέια      

3. Γξαθείν Υθππνπξγνχ θαο Μηραειίδνπ 

4. Γξαθείν Υθππνπξγνχ θ. Τζαθιφγνπ 

5. Γξαθείν θαο Γεληθήο Γξακκαηέσο Εξγαζίαο 

6. Γξαθείν θαο Γεληθήο Γξακκαηέσο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ 

7. Γξαθείν θαο Υπεξεζηαθήο Γξακκαηέσο 

8. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Επηζεσξεηή  ηνπ Σψκαηνο Επηζεψξεζεο Εξγαζίαο  

9. Γξαθείν θ. Πξντζηακέλεο Γεληθήο Δηεχζπλζεο Δηνηθεηηθψλ Υπεξεζηψλ θαη Ηιεθηξνληθήο 

Δηαθπβέξλεζεο 
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10. Γξαθείν θ. Πξντζηακέλνπ Γεληθήο Δηεχζπλζεο Εξγαζηαθψλ Σρέζεσλ, Υγείαο θαη Αζθάιεηαο 

ζηελ Εξγαζία θαη Έληαμεο ζηελ Εξγαζία 

11. Γξαθείν θ. Πξντζηακέλεο Γεληθήο Δηεχζπλζεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

12. Γξαθείν θαο Ννκηθήο Σπκβνχινπ ηνπ Υπνπξγείνπ  

13. Γξαθείν θ. Ννκηθνχ Σπκβνχινπ Γελ. Γξακκ. Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ 

14. Δ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Σπληνληζκνχ Επηζεψξεζεο Εξγαζηαθψλ Σρέζεσλ – Κ.Υ. ηνπ  

Σ.ΕΠ.Ε.   

15. Δ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Σπληνληζκνχ Επηζεψξεζεο Αζθάιεηαο θαη Υγείαο ζηελ Εξγαζία – 

Κ.Υ. ηνπ  Σ.ΕΠ.Ε. 

16. Δ7/Γ΄ 

17. Δ7/ΚΦ 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ : 

Σπλήγνξνο ηνπ Πνιίηε  

Κχθινο Ίζεο Μεηαρείξηζεο 
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