
ΘΕΜΑ: «Άδεια ειδικού σκοπού».

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:
Λόγω της επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των αρνητικών 
συνεπειών, λόγω της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και τον περιορισμό της διάδοσής 
του, εκδόθηκε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄55/11.03.2020), με την οποία 
λαμβάνονται συγκεκριμένα μέτρα.
Ειδικότερα, στο άρθρο 5 προβλέπεται Άδεια ειδικού σκοπού δημοσίων υπαλλήλων.  Η 
άδεια αυτή αφορά σε υπαλλήλους, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που έχουν τέκνα που 
φοιτούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, παιδικούς σταθμούς και σχολικές μονάδες και 
ειδικότερα τέκνα που φοιτούν έως και την τάξη της Γ΄ Γυμνασίου. Οι ως άνω αναφερόμενοι 
υπάλληλοι μπορούν να απουσιάζουν από την υπηρεσία τους, για το χρονικό διάστημα 
αναστολής λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων στις οποίες φοιτούν τα τέκνα τους.
Συγκεκριμένα, για κάθε τέσσερις (4) ημέρες απουσίας, οι τρεις (3) ημέρες θα 
καταγράφονται ως δικαιολογημένη απουσία και η μια (1) ημέρα απουσίας αποτελεί 
κανονική άδεια.
Επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση που ο υπάλληλος κάνει χρήση μικρότερου χρονικού 
διαστήματος, οι ημέρες αυτές θα καταγράφονται στο σύνολό τους ως κανονική άδεια.
Ειδικότερα, ως προς τη διευκόλυνση που παρέχεται από την υπηρεσία:
α) Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι δημοσίου, με κοινή τους δήλωση που κατατίθεται 
στις υπηρεσίες τους καθορίζεται ποιος από τους δύο κάνει χρήση της ειδικής άδειας, εκτός 
αν με την ίδια δήλωση καθορίζουν χρονικά διαστήματα χρήσης της ειδικής άδειας εκ 
περιτροπής. Το χρονικό διάστημα χρήσης της άδειας δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 
τεσσάρων (4) ημερών ανά γονέα.
β) Αν ένας εκ των δύο γονέων απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα για τη χορήγηση της 
ειδικής άδειας της πρώτης παραγράφου, απαιτείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του 
γονέα που απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα περί μη χρήσης της ειδικής άδειας ή της 
εργασίας εξ αποστάσεως.
γ) Αν ο/η σύζυγος του/ της υπαλλήλου που απασχολείται σε φορείς του δημοσίου και 
απουσιάζει με οποιαδήποτε άδεια, ιδίως άδεια ανατροφής τέκνου και άδεια υπηρεσιακής 
εκπαίδευσης, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, με εξαίρεση την αναρρωτική άδεια εξαιτίας 
της οποίας δεν είναι δυνατή η φροντίδα τέκνων, ο/η σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει 
χρήση της άδειας ειδικού σκοπού. Αν ο/η σύζυγος του/ της υπαλλήλου δεν εργάζεται ο/η 
σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, εκτός αν ο γονέας που 
δεν εργάζεται νοσηλεύεται ή νοσεί από τον κορωνοϊό ή είναι ΑμεΑ.
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δ) Την άδεια ειδικού σκοπού δικαιούται ο/η γονέας που ασκεί αποκλειστικά την επιμέλεια 
των τέκνων.
Αντί της χρήσης της άδειας ειδικού σκοπού, οι υπάλληλοι του δημοσίου, δύνανται κατόπιν 
αίτησής τους, να εργαστούν με μειωμένο ωράριο εργασίας, μέχρι και 25% ημερησίως, 
χωρίς ανάλογη μείωση των αποδοχών τους, με υποχρέωση αναπλήρωσης του εν λόγω 
διαστήματος μετά την άρση προσωρινής αναστολής λειτουργίας των σταθμών ή σχολικών 
μονάδων. Σε περίπτωση χρήσης της διευκόλυνσης μειωμένης απασχόλησης, η εργασία 
δύναται να παρέχεται και σε ώρες πέραν του εκ του νόμου καθορισμένου ωραρίου των 
δημοσίων υπηρεσιών.
Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι έχει αναρτηθεί, στο Φάκελο κοινόχρηστων εγγράφων του 
Υπουργείου, ειδικό έντυπο άδειας ειδικού σκοπού.
Τέλος, εφιστούμε την προσοχή όλων των συναδέλφων στις σχετικές οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ 
(www.eody.gov.gr).
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