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ΘΕΜΑ: Οδθγίεσ για τθν εφαρμογι τθσ Απόφαςθσ των Τπουργών Οικονομικών, Εργαςίασ και 

Κοινωνικών Τποκζςεων και Τγείασ, με αρ. πρωτ. 17787/520/8.5.2020, (Β΄1778) «Παράταςθ 

τθσ ιςχφοσ του ζκτακτου και προςωρινοφ μζτρου τθσ χοριγθςθσ άδειασ ειδικοφ ςκοποφ για 

τθν αντιμετώπιςθ και τον περιοριςμό τθσ διάδοςθσ του κορωνοϊοφ COVID-19, του άρκρου 4 

τθσ από 11.03.2020 Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου «Κατεπείγοντα μζτρα αντιμετώπιςθσ 

των αρνθτικών ςυνεπειών τθσ εμφάνιςθσ του κορωνοϊοφ COVID-19 και τθσ ανάγκθσ 

περιοριςμοφ τθσ διάδοςθσ του», (Α’ 55).» 

χετ.: Η υπ’ αρικμ. 20477/604/27.5.2020 εγκφκλιοσ τθσ Τπθρεςίασ μασ   

 

 

Α. Παράταςθ/λιξθ χοριγθςθσ τθσ άδειασ ειδικοφ ςκοποφ  

 

Με τθν παροφςα εγκφκλιο δίνονται διευκρινιςεισ: α) για τθν υπό προχποκζςεισ παράταςθ 

τθσ άδειασ ειδικοφ ςκοποφ για τουσ δικαιοφχουσ γονείσ παιδιών εγγεγραμμζνων ςε 

βρεφονθπιακοφσ ςτακμοφσ κατά τον μινα Ιοφλιο 2020, κακώσ και β) για τθν λιξθ αυτισ 

προκειμζνου για γονείσ παιδιών που παρακολουκοφν μακιματα ςτοιχειώδουσ και μζςθσ 

εκπαίδευςθσ.   

 

Ειδικότερα, προκειμζνου για τθν παράταςθ χοριγθςθσ και τθ λιξθ τθσ άδειασ ειδικοφ ςκοποφ 

τθσ παρ. 3 του άρκρου 4 τθσ από 11.03.2020 Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (Α’ 55) θ 

οποία κυρώκθκε από  τισ διατάξεισ του άρκρου 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76), ωσ ιςχφει, και 

ςφμφωνα με τθ διάταξθ του άρκρου μόνου τθσ υπ’ αρικμ.  17787/520/8.5.2020 (Β΄1778) 

Απόφαςθσ των Τπουργών Οικονομικών, Εργαςίασ και Κοινωνικών Τποκζςεων και Τγείασ 

διευκρινίηονται τα εξισ. 
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Η άδεια ειδικοφ ςκοποφ ςυνδζεται άμεςα με τθ λειτουργία των ςχολικών μονάδων και των 

βρεφονθπιακών ςτακμών, ωσ εκ τοφτου θ λιξθ τθσ άδειασ αυτισ προςδιορίηεται από τθ λιξθ 

λειτουργίασ των μονάδων αυτών για το ςχολικό ζτοσ 2019-2020. Επίςθσ, θ λειτουργία των 

γυμναςίων ζχει ιδθ ςταματιςει από τισ 12/6/2020 (ΦΕΚ 1764/Β΄), ενώ των δθμοτικών 

ςχολείων και των νθπιαγωγείων από τισ 26/6/2020 (παρ. 9 του αρ. 2 του Π.Δ. 79/2017, όπωσ 

ιςχφει).  

 

Ωσ ακολοφκωσ: 

 

1. Προκειμζνου για δικαιοφχουσ γονείσ που τα τζκνα τουσ παρακολουκοφν μακιματα 

ςτοιχειώδουσ (νθπιαγωγείο) ι μζςθσ εκπαίδευςθσ, θ χοριγθςθ τθσ άδειασ ειδικοφ ςκοποφ, 

ωσ ιςχφει, ζχει ιδθ ςταματιςει με τθ λιξθ τθσ ςχολικισ χρονιάσ 2019-2020, ςφμφωνα με το 

πρόγραμμα λειτουργίασ τθσ ςχολικισ μονάδασ και τισ οδθγίεσ του Τπουργείου Παιδείασ, ωσ 

αναφζρεται ανωτζρω.  

 

2. Προκειμζνου για δικαιοφχουσ γονείσ παιδιών τα οποία είναι εγγεγραμμζνα ςε βρεφικοφσ 

και βρεφονθπιακοφσ ςτακμοφσ, παρατείνεται θ χοριγθςθ τθσ άδειασ ειδικοφ ςκοποφ ζωσ 

31/7/2020 ςτισ εξισ περιπτώςεισ: 

 

α) Εάν το παιδί δεν είναι δυνατόν να προςζρχεται κακθμερινά με βάςθ τον 

προγραμματιςμό λειτουργίασ τθσ μονάδασ, κακόςον θ λειτουργία αυτισ γίνεται ςε 

υποτμιματα, ςφμφωνα με τα όςα ζχουν ιδθ ιςχφςει και για τισ ςχολικζσ μονάδεσ. ε 

αυτι τθν περίπτωςθ οι εργαηόμενοι που είναι δικαιοφχοι τθσ εν λόγω άδειασ 

υποχρεοφνται να προςκομίςουν ςτον εργοδότθ τουσ ςχετικι βεβαίωςθ του βρεφικοφ ι 

βρεφονθπιακοφ ςτακμοφ για τον προγραμματιςμό λειτουργίασ του υποτμιματοσ, 

προκειμζνου να κάνουν χριςθ αυτισ διακεκομμζνα, κατά τισ θμζρεσ που το υποτμιμα 

ςτο οποίο ζχουν ενταχκεί τα τζκνα δεν λειτουργεί και κατά ςυνζπεια αυτά δεν 

δφνανται να προςζλκουν βάςει του εφαρμοηόμενου ειδικοφ προγράμματοσ. 

Εξυπακοφεται βζβαια ότι ςε περίπτωςθ δυνατότθτασ κακθμερινισ προςζλευςθσ του 

παιδιοφ, λόγω κακθμερινισ λειτουργίασ, οι γονείσ δεν δικαιοφνται πλζον τθν άδεια 

ειδικοφ ςκοποφ. 

 

β) Εάν το παιδί δεν προςζρχεται ςτθν μονάδα παροχισ φροντίδασ κατόπιν υποβολισ 

υπεφκυνθσ διλωςθσ, ςφμφωνα με τθν οποία το παιδί ανικει ςε ομάδα αυξθμζνου 

κινδφνου για νόςθςθ από COVID-19 ι νοςεί από COVID-19. Για τθ χοριγθςθ τθσ 

άδειασ ςε αυτι τθν περίπτωςθ οι εργαηόμενοι  υποχρεοφνται να προςκομίςουν ςτουσ 

εργοδότεσ τουσ βεβαίωςθ τθσ οικείασ μονάδασ ότι το τζκνο δεν προςζρχεται ςτο 

βρεφικό ι βρεφονθπιακό ςτακμό, κατόπιν υποβολισ τθσ ωσ άνω προβλεπόμενθσ 

υπεφκυνθσ διλωςθσ.  
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3. χετικά με τον τελευταίο τετραιμερο κφκλο χριςθσ τθσ άδειασ ειδικοφ ςκοποφ και 
τθ χοριγθςθ τθσ κανονικισ άδειασ διευκρινίηεται  ότι, εάν οι εργαηόμενοι  δεν ζχουν 
προλάβει να ολοκλθρώςουν το απαιτοφμενο τετραιμερο (τρείσ μζρεσ άδειασ 
ειδικοφ ςκοποφ και μία κανονικι άδεια) κάνοντασ χριςθ τθσ μίασ θμζρασ ετιςιασ  
κανονικισ άδειασ μζχρι τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ λειτουργίασ των ανωτζρω 
μονάδων, τότε θ κανονικι άδεια κα μπορεί να λαμβάνεται ςτο αμζςωσ επόμενο 
χρονικό διάςτθμα, κατόπιν ςυμφωνίασ των μζρων. τθν περίπτωςθ αυτι, ςτο 
ςχετικό ζντυπο Ε11.1 το οποίο είναι αναρτθμζνο ςτο Π.. ΕΡΓΑΝΗ δθλώνεται θ χριςθ 
ι ο προγραμματιςμόσ τθσ χριςθσ αυτισ.  
 
 
Β. Δυνατότθτα χριςθσ μειωμζνου ωραρίου εργαςίασ γονζων ωσ  ζκτακτο και 
προςωρινό μζτρο 
 
Πζραν των ανωτζρω αναφερομζνων και προσ το ςκοπό τθσ διευκόλυνςθσ των 
εργαηομζνων γονζων υπενκυμίηεται θ διάταξθ του άρκρου 35 του ν.4690/2020 (Α΄ 
104), από τθν οποία δίνεται θ δυνατότθτα ςτουσ εργαηομζνουσ δικαιοφχουσ τθσ 
άδειασ ειδικοφ ςκοποφ, κατ’ εξαίρεςθ των κείμενων διατάξεων τθσ εργατικισ 
νομοκεςίασ για τα χρονικά όρια εργαςίασ και μζχρι τθ λιξθ του ςχολικοφ ζτουσ 2019-
2020, ωσ αναλυτικά αναφζρεται ανωτζρω ςτθν παροφςα, με αίτθςι τουσ και 
κατόπιν ςυμφωνίασ με τον εργοδότθ, να εργαςκοφν με μείωςθ των ωρών του 
θμεριςιου ςυμβατικοφ τουσ ωραρίου, μζχρι και 25%, χωρίσ ανάλογθ μείωςθ των 
αποδοχών τουσ. τθν περίπτωςθ αυτιν απαςχολοφνται πζραν του ωραρίου τουσ ςε 
άλλεσ εργάςιμεσ θμζρεσ ςε χρόνο που ςυμφωνείται μεταξφ των μερών, κατά ώρεσ 
αντίςτοιχεσ των ωσ άνω ωρών μείωςθσ του ωραρίου εργαςίασ τουσ, χωρίσ επιπλζον 
αμοιβι υπερεργαςίασ και υπερωριακισ απαςχόλθςθσ. Η διευκόλυνςθ αυτι 
χορθγείται ανεξάρτθτα ι ςυμπλθρωματικά τθσ άδειασ ειδικοφ ςκοποφ. 
 
Σζλοσ διευκρινίηεται ότι, κακώσ θ ςχολικι χρονιά 2019-2020 ζχει ιδθ τελειώςει για τα 
νθπιαγωγεία, δθμοτικά και γυμνάςια θ ανωτζρω διευκόλυνςθ αφορά πλζον μόνο 
ςτουσ γονείσ παιδιών που είναι εγγεγραμμζνα ςε βρεφικοφσ και βρεφονθπιακοφσ 
ςτακμοφσ, οι οποίοι είναι δικαιοφχοι τθσ άδειασ ειδικοφ ςκοποφ ωσ αναφζρεται 
ανωτζρω και μποροφν να κάνουν χριςθ τθσ διευκόλυνςθσ του μειωμζνου ωραρίου 
ζωσ και 31/7/2020.  
 
 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΕΡΓΑΙΑ  

 

 

ΑΝΝΑ ΣΡΑΣΙΝΑΚΗ  
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8. Γραφείο κ. Προϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ Εργαςιακών χζςεων, Τγείασ και 

Αςφάλειασ ςτθν Εργαςία και Ζνταξθσ ςτθν Εργαςία 

9. Γραφείο κ. Προϊςταμζνθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ 

10. Γραφείο κασ Νομικισ υμβοφλου του Τπουργείου  
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του  .ΕΠ.Ε.   

13. Δ/νςθ Προγραμματιςμοφ και υντονιςμοφ Επικεώρθςθσ Αςφάλειασ και Τγείασ ςτθν 
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