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ΘΕΜΑ: Διευκολφνςεισ γονζων ςτο πλαίςιο επαναλειτουργίασ των ςχολείων και των 

βρεφονθπιακϊν ςτακμϊν - Οδθγίεσ για τθν εφαρμογι τθσ Απόφαςθσ των Τπουργϊν 

Οικονομικϊν, Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων και Τγείασ, με αρ. πρωτ. 

17787/520/8.5.2020, (Βϋ1778) «Παράταςθ τθσ ιςχφοσ του ζκτακτου και προςωρινοφ μζτρου 

τθσ χοριγθςθσ άδειασ ειδικοφ ςκοποφ για τθν αντιμετϊπιςθ και τον περιοριςμό τθσ διάδοςθσ 

του κορωνοϊοφ COVID-19, του άρκρου 4 τθσ από 11.03.2020 Πράξθσ Νομοκετικοφ 

Περιεχομζνου «Κατεπείγοντα μζτρα αντιμετϊπιςθσ των αρνθτικϊν ςυνεπειϊν τθσ εμφάνιςθσ 

του κορωνοϊοφ COVID-19 και τθσ ανάγκθσ περιοριςμοφ τθσ διάδοςθσ του», (Α’ 55).» 

 

1. Παράταςθ χοριγθςθσ τθσ άδειασ ειδικοφ ςκοποφ – Επαναλειτουργία ςχολικών μονάδων 

Από το άρκρο μόνο τθσ με αρ. πρωτ. 17787/520/8.5.2020 (Βϋ1778) Απόφαςθσ των Τπουργϊν 

Οικονομικϊν, Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων και Τγείασ, παρατάκθκε για τουσ 

εργαηόμενουσ του ιδιωτικοφ τομζα αρμοδιότθτασ του Τπουργείου Εργαςίασ θ δυνατότθτα 

χοριγθςθσ τθσ άδειασ ειδικοφ ςκοποφ του άρκρου 4 τθσ από 11.03.2020 Πράξθσ Νομοκετικοφ 

Περιεχομζνου (Α’ 55), για όλο το διάςτθμα τθσ προςωρινισ αναςτολισ λειτουργίασ των 

μονάδων/δομϊν παροχισ φροντίδασ ι εκπαίδευςθσ, όπου είναι εγγεγραμμζνα ι φοιτοφν τα 

τζκνα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν περίπτωςθ α’ τθσ παραγράφου 3 του 

προαναφερόμενου άρκρου.  
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Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν αρικ. 51888/ΓΔ4/6-5-2020 Απόφαςθ των Τπουργϊν Παιδείασ και 

Θρθςκευμάτων, Τγείασ και Εςωτερικϊν «Σρόποσ επαναλειτουργίασ ςχολικϊν μονάδων μετά τθ 

λιξθ τθσ προςωρινισ απαγόρευςθσ λειτουργίασ τουσ» (Β’ 1739)  διευκρινίηονται τα εξισ: 

 

α. Χοριγθςθ κατά τθν εκ περιτροπισ λειτουργία των υποτιμθμάτων των ςχολικών μονάδων 

Η χοριγθςθ τθσ άδειασ ειδικοφ ςκοποφ προςδιορίηεται από τουσ παράγοντεσ που κακιςτοφν 

αναγκαία τθ χοριγθςι τθσ και ειδικότερα, όχι μόνο από τθν επανζναρξθ λειτουργίασ των 

βρεφονθπιακϊν ςτακμϊν και των ςχολικϊν μονάδων, αλλά και από τθν κακθμερινι 

λειτουργία των τμθμάτων αυτϊν ςτα οποία εντάςςονται τα τζκνα. Εφόςον λοιπόν, ςφμφωνα 

με τθν ωσ άνω Απόφαςθ, ζχει κρικεί αναγκαία για τθν αςφαλι λειτουργία των αναφερόμενων 

μονάδων θ δθμιουργία υποτμθμάτων τα οποία λειτουργοφν εκ περιτροπισ οριςμζνεσ μόνο 

θμζρεσ τθσ εβδομάδασ, θ άδεια ειδικοφ ςκοποφ μπορεί να χορθγθκεί ςτουσ δικαιοφχουσ 

εργαηόμενουσ γονείσ κατά τισ θμζρεσ που το υποτμιμα ςτο οποίο ζχουν ενταχκεί τα τζκνα 

δεν λειτουργεί και κατά ςυνζπεια αυτά δεν δφνανται να προςζλκουν ςτο ςχολείο για τθν 

παρακολοφκθςθ μακθμάτων βάςει του εφαρμοηόμενου ειδικοφ προγράμματοσ. Οι 

εργαηόμενοι που είναι δικαιοφχοι τθσ εν λόγω άδειασ υποχρεοφνται να προςκομίςουν ςτον 

εργοδότθ τουσ ςχετικι βεβαίωςθ για τον προγραμματιςμό λειτουργίασ του υποτμιματοσ τθσ 

οικείασ ςχολικισ μονάδασ ι τθσ μονάδασ φροντίδασ του παιδιοφ, προκειμζνου να κάνουν 

χριςθ αυτισ, διακεκομμζνα ςφμφωνα με τον ςχετικό προγραμματιςμό, ενϊ ςε κάκε 

περίπτωςθ εξακολουκοφν να εφαρμόηονται οι ιςχφουςεσ για τθν άδεια ειδικοφ ςκοποφ 

διατάξεισ. Εξυπακοφεται βζβαια ότι ςε περίπτωςθ κακθμερινισ υποχρεωτικισ 

παρακολοφκθςθσ μακθμάτων, λόγω κακθμερινισ διδαςκαλίασ, οι γονείσ δεν δικαιοφνται 

πλζον τθν άδεια ειδικοφ ςκοποφ. 

 

β. Χοριγθςθ ςτθν περίπτωςθ που το τζκνο ι άτομο τθσ οικογζνειασ ανικει ςε ομάδα 

αυξθμζνου κινδφνου ι νοςεί. 

Η άδεια ειδικοφ ςκοποφ δφναται επίςθσ να εξακολουκεί να χορθγείται ςτουσ δικαιοφχουσ 

εργαηόμενουσ  των οποίων τα τζκνα, κατ’ εφαρμογι τθσ αρικ. 52840/ΓΔ4/8-5-2020 Απόφαςθσ 

τθσ Τφυπουργοφ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων «Ρφκμιςθ απουςιϊν μακθτϊν/τριϊν διδακτικοφ 

ζτουσ 2019-2020» (Β’ 1765), δεν προςζρχονται ςτο ςχολείο για τθν παρακολοφκθςθ 

μακθμάτων, κατόπιν υποβολισ υπεφκυνθσ διλωςθσ, ςφμφωνα με τθν οποία ο/θ 

μακθτισ/τρια ανικει ςε ομάδα αυξθμζνου κινδφνου για νόςθςθ από COVID-19, ι ζρχεται ςε 
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ςτενι επαφι με άτομο του οικογενειακοφ του περιβάλλοντοσ που ανικει ςτθν παραπάνω 

ομάδα αυξθμζνου κινδφνου, ι ιδθ νοςεί. Για τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ ςε αυτι τθν περίπτωςθ 

οι εργαηόμενοι  υποχρεοφνται να προςκομίςουν ςτουσ εργοδότεσ τουσ βεβαίωςθ τθσ οικείασ 

ςχολικισ μονάδασ ότι το τζκνο δεν προςζρχεται ςτο ςχολείο για τθν παρακολοφκθςθ 

μακθμάτων, κατόπιν υποβολισ τθσ ωσ άνω προβλεπόμενθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ. 

 

γ. Διευκρινίηεται ακόμθ ότι, ςε περίπτωςθ εμφάνιςθσ κροφςματοσ κορωνοϊοφ COVID – 19 

εντόσ των ανωτζρω μονάδων και τυχόν επιβολισ ςτοχευμζνθσ αναςτολισ λειτουργίασ τθσ 

μονάδασ ςτθν οποία προςζρχεται το παιδί, οι γονείσ δικαιοφνται να κάνουν χριςθ τθσ άδειασ 

ειδικοφ ςκοποφ ωσ ιςχφει.  

 

 

2. Άδεια παρακολοφκθςθσ τθσ ςχολικισ επίδοςθσ των παιδιών ςτο πλαίςιο του ειδικοφ 

προγράμματοσ επαναλειτουργίασ των ςχολικών μονάδων  

 

Πζραν των ανωτζρω αναφερομζνων ςτθν παράγραφο 1 τθσ παροφςασ και με ςκοπό τθ 

διευκόλυνςθ των εργαηομζνων γονζων ςτο πλαίςιο τθσ επαναλειτουργίασ των ςχολείων και 

των δομϊν φροντίδασ των παιδιϊν τουσ, οι εργαηόμενοι γονείσ μποροφν να κάνουν χριςθ των 

διευκολφνςεων που προβλζπονται από τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ.  

 

Ειδικι μνεία ωςτόςο αξίηει να γίνει ςτθν άδεια για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςχολικισ 

επίδοςθσ των παιδιών, χριςθ τθσ οποίασ μποροφν να κάνουν οι γονείσ, ςε πλιρεισ θμζρεσ ι 

και ςε ώρεσ, και κατά τθν τρζχουςα περίοδο: α) προσ το ςκοπό τθσ διευκόλυνςισ τουσ κατά 

τθν παράδοςθ και παραλαβι των παιδιϊν, κακϊσ ο χρόνοσ παραμονισ τουσ ςτισ ανωτζρω 

μονάδεσ κα είναι μειωμζνοσ λόγω τθσ μθ επαναλειτουργίασ του «ολοιμερου ςχολείου», αλλά 

και κακϊσ ςυνικωσ τθν ευκφνθ αυτι είχαν οι ανιόντεσ των γονζων οι οποίοι ςτθν πλειονότθτά 

τουσ ανικουν ςτισ ευπακείσ ομάδεσ και β) κατά τισ θμζρεσ που τα παιδιά δεν προςζρχονται 

υποχρεωτικά ςτο ςχολείο, ςφμφωνα με το εφαρμοηόμενο ειδικό πρόγραμμα λειτουργίασ του 

ςχολείου.  

 

Η εφαρμογι των ςχετικϊν  με τθν άδεια παρακολοφκθςθσ τθσ ςχολικισ επίδοςθσ των παιδιϊν 

διατάξεων, ωσ ανωτζρω, είναι ςυμβατι με το ςκοπό τθσ, κακϊσ υποςτθρίηει τθν επιςτροφι 
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των παιδιϊν ςτθ ςχολικι μακθςιακι διαδικαςία θ οποία ςυμβάλλει ευεργετικά τόςο ςτθν 

εκπαίδευςθ αλλά και ςτθν κοινωνικοποίθςθ και ψυχολογία των παιδιϊν.   

 

Επίςθσ, γίνεται ςαφζσ ότι χριςθ τθσ άδειασ παρακολοφκθςθσ τθσ ςχολικισ επίδοςθσ των 

παιδιών μποροφν να κάνουν και οι εργαηόμενοι οι οποίοι δεν είναι δικαιοφχοι τθσ άδειασ 

ειδικοφ ςκοποφ αλλά και όςοι εκ των δικαιοφχων τθσ, κάνοντασ χριςθ αυτισ ζχουν 

εξαντλιςει τθν ετιςια κανονικι τουσ άδεια για το τρζχον ζτοσ. 

 

Ειδικότερα υπενκυμίηεται ότι, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 9 του N. 1483/1984, του 

άρκρου 4 τθσ Ε.Γ...Ε  2008-2009 και τθσ παρ. 5 του άρκρου 20 του ν. 3896/2010, ςτουσ 

εργαηόμενουσ πλιρουσ ι μερικισ απαςχόλθςθσ και για κάκε παιδί θλικίασ μζχρι 16 ετϊν που 

παρακολουκεί  μακιματα ςτοιχειϊδουσ (θ οποία ξεκινά να παρζχεται από το νθπιαγωγείο) ι 

μζςθσ εκπαίδευςθσ, χορθγείται άδεια με αποδοχζσ οριςμζνων ωρϊν ι ολόκλθρθσ θμζρασ 

κάκε φορά, μζχρι τθν ςυμπλιρωςθ τεςςάρων (4) εργάςιμων θμερϊν, κάκε θμερολογιακό 

ζτοσ, για να επιςκεφκοφν το ςχολείο των παιδιϊν τουσ, με ςκοπό τθν παρακολοφκθςθ τθσ 

ςχολικισ τουσ επίδοςθσ. 

 

Η άδεια απουςίασ χορθγείται ςτον ζνα από τουσ δφο γονείσ, ενϊ ςε περίπτωςθ που και οι δφο 

είναι δικαιοφχοι του ανωτζρω δικαιϊματοσ, αποφαςίηουν με κοινι ςυμφωνία, κάκε φορά 

ποιοσ από τουσ δφο κα κάνει χριςθ αυτοφ και για πόςο χρονικό διάςτθμα, που πάντωσ δεν 

μπορεί ςυνολικά και για τουσ δφο γονείσ να υπερβαίνει τισ τζςςερισ θμζρεσ, για κάκε παιδί. 

 
 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΕΡΓΑΙΑ  
 
 
 

ΑΝΝΑ ΣΡΑΣΙΝΑΚΗ  
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ 
 
 
ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:  

1. Γραφείο κ. Τπουργοφ 

2. Γραφείο κασ Τφυπουργοφ 

3. Γραφείο κασ Γενικισ Γραμματζωσ Εργαςίασ 

4. Γραφείο κασ Γενικισ Γραμματζωσ Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων 

5. Γραφείο κασ Τπθρεςιακισ Γραμματζωσ 

6. Γραφείο κ. Γενικοφ Επικεωρθτι  του ϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ  

7. Γραφείο κ. Προϊςταμζνθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν και Ηλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ 

8. Γραφείο κ. Προϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ Εργαςιακϊν 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  

11. Γραφείο κ. Νομικοφ υμβοφλου Γεν. Γραμμ. Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων 

12. Δ/νςθ Προγραμματιςμοφ και υντονιςμοφ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν χζςεων – Κ.Τ. 

του  .ΕΠ.Ε.   

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

Εργαςία – Κ.Τ. του  .ΕΠ.Ε. 

14. Δ7/Γϋ 

15. Δ7/ΚΦ 
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