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Αθήνα, 12/03/2020

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤ ΚΟΠΟΤ ΣΟΝ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ

1) ΜΠΟΡΕΛ Ο ΕΡΓΟΔΟΣΘ ΝΑ ΜΕ ΚΕEI Ε ΚΑΚΕΣΩ ΣΘΛΕΡΓΑΛΑ;
Προςωρινι αλλαγι ςτθν τθλεργαςία επιφζρουν οι διατάξεισ τθσ επίμαχθσ πράξθσ
νομοκετικοφ περιεχομζνου. υγκεκριμζνα, ο εργοδότθσ δικαιοφται με απόφαςι του
να κακορίςει ότι ο εργαηόμενοσ κα παρζχει τισ υπθρεςίεσ του με το ςφςτθμα τθσ εξ
αποςτάςεωσ εργαςίασ, χωρίσ να απαιτείται ςυναίνεςθ ι ςυγκατάκεςθ του.

2) ΚΑ ΤΠΑΡΞΟΤΝ ΑΛΛΑΓΕ ΣΟ ΕΡΓΑΝΘ Ω ΠΡΟ ΣΛ ΤΠΟΧΡΕΩΕΛ ΣΟΤ
ΕΡΓΟΔΟΣΘ;
Κα αναςταλεί θ υποχρζωςθ του εργοδότθ να καταχωρεί ςτο πλθροφοριακό
ςφςτθμα ΕΡΓΑΝΘ κάκε αλλαγι ι τροποποίθςθ του ωραρίου ι τθσ οργάνωςθσ του
χρόνου εργαςίασ των εργαηομζνων, κακϊσ και τθν υπερεργαςία και τθ νόμιμθ
υπερωριακι απαςχόλθςθ. Ο εργοδότθσ κα γνωςτοποιεί ςυγκεντρωτικά πλζον τισ
παραπάνω αλλαγζσ που πραγματοποιικθκαν ςτθν επιχείρθςι του εντόσ του
προθγοφμενου μινα κατά το πρϊτο δεκαιμερο του επόμενου μινα τθσ
παραςχεκείςασ εργαςίασ.

3) ΣΛ ΕΛΝΑΛ Θ ΑΔΕΛΑ ΕΛΔΛΚΟΤ ΚΟΠΟΤ;
Αποτελεί μια ειδικι άδεια που ςτοχεφςει ςτθν διευκόλυνςθ των γονζων
εργαηόμενων λόγω αναςτολισ τθσ λειτουργίασ των βρεφικϊν, βρεφονθπιακϊν,
παιδικϊν ςτακμϊν, ςχολικϊν μονάδων, ειδικϊν ςχολείων ι ςχολικϊν μονάδων
ειδικισ αγωγισ και εκπαίδευςθσ, δομϊν παροχισ υπθρεςιϊν ανοικτισ φροντίδασ
ατόμων με αναπθρία. , ςτο πλαίςιο προλθπτικϊν μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ και
τον περιοριςμό διάδοςθσ του κορονο’ι’οφ.
4) ΣΛ ΔΛΑΡΚΕΛΑ ΚΑ ΕΧΕΛ Θ ΑΔΕΛΑ ΕΛΔΛΚΟΤ ΚΟΠΟΤ;
Θ διάρκεια τθσ παραπάνω αδείασ προςδιορίηεται για όςο χρονικό διάςτθμα
παραμείνουν κλειςτζσ οι ανωτζρω μονάδεσ. Προβλζπεται όμωσ, ζνα ελάχιςτο όριο
θμερϊν που ο εργαηόμενων , υποχρεοφται να λάβει για να κάνω λιψθ τθσ ειδικισ
άδειασ. υγκεκριμζνα, ορίηεται δικαίωμα λιψθσ ειδικισ άδειασ κατ’ ελάχιςτον
τριϊν θμερϊν.
5) ΚΑ ΕΧΕΛ «ΤΜΜΕΣΟΧΙ» Ο ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΟ;
Ο εργαηόμενοσ κα κάνει υποχρεωτικά χριςθ μίασ θμζρασ (1) από τθν κανονικι του
άδεια για κάκε τρεισ (3) θμζρεσ άδειασ ειδικοφ ςκοποφ ςτο πλαίςιο τθσ τριμεροφσ
ςυμμετοχισ ςτο ζκτακτο και προςωρινό αυτό μζτρο.
6) ΜΕΧΡΛ ΠΟΣΕ Ο ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΟ ΜΠΟΡΕΛ ΝΑ ΑΛΣΘΚΕΛ ΣΘ ΛΘΨΘ ΕΛΔΛΚΘ
ΑΔΕΛΑ;
Θ ειδικι άδεια μπορεί να λθφκεί από 12-03-2020 (θμζρα δθμοςίευςθσ τθσ ΠΝΠ),
μζχρι τισ 10-04-2020.
7) ΠΟΛΕ ΕΛΝΑΛ ΟΛ ΠΡΟΤΠΟΚΕΕΛ ΓΛΑ ΝΑ ΛΑΒΕΛ Ο ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΟ ΣΘΝ ΑΔΕΛΑ
ΕΛΔΛΚΟΤ ΚΟΠΟΤ;
Οι προχποκζςεισ λιψθσ τθσ εν λόγω αδείασ είναι τρεισ και πρζπει να υπάρχουν ςτο
πρόςωπο του εργαηομζνου ςωρευτικά :
1) Να είναι γονείσ παιδιϊν που α) είναι εγγεγραμμζνα ςε βρεφικοφσ,
βρεφονθπιακοφσ, παιδικοφσ ςτακμϊν, β) που φοιτοφν ςε ςχολικζσ μονάδεσ
υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ, γ) που φοιτοφν ςε ειδικά ςχολεία0 ι ςχολικζσ
μονάδεσ ειδικισ αγωγισ και εκπαίδευςθσ, δ) κακϊσ και γονείσ ατόμων με
αναπθρία τα οποία είναι ωφελοφμενα ςε δομζσ παροχισ υπθρεςιϊν
ανοικτισ φροντίδασ ατόμων με αναπθρία.
ΠΡΟΟΧΘ!
- Εξαιροφνται οι γονείσ παιδιϊν που φοιτοφν ςτισ τάξεισ του λυκείου, ςε
πανεπιςτθμιακά ιδρφματα και κολζγια.

-

Δεν προβλζπεται ηλικιακό όριο παιδιών :
α) που φοιτοφν ςε ειδικά ςχολεία ι ςχολικζσ μονάδεσ ειδικισ αγωγισ
β) αναπιρων, που είναι ωφελοφμενοι ςε δομζσ παροχισ υπθρεςιϊν
ανοικτισ φροντίδασ ατόμων με αναπθρία.
Αυτό πρακτικά ςθμαίνει ότι οι εργαηόμενοι γονείσ δικαιοφνται τθ λιψθ
άδειασ ειδικοφ ςκοποφ, εφόςον είναι γονείσ παιδιϊν, που ανικουν ςτισ
παραπάνω δφο κατθγορίεσ, τα οποία μπορεί να είναι και ενιλικα!

2) Ζνασ τουλάχιςτον γονζασ να εργάηεται ςτον ιδιωτικό τομζα ωσ μιςκωτόσ,
ακόμα και εάν ο άλλοσ γονζασ είναι ελεφκεροσ επαγγελματίασ.
3) Ο εργαηόμενοσ πρζπει να πλθροί τισ προχποκζςεισ για λιψθ ετιςιασ
κανονικισ άδειασ τουλάχιςτον ζξι (6) θμερϊν ςτθν εξαιμερθ εργαςία και
πζντε (5) θμερϊν ςτθν πενκιμερθ εργαςία. Αυτό ςθμαίνει πρακτικά ότι ο
εργαηόμενοσ πρζπει να ζχει απαςχολθκεί ςτθν επιχείρθςθ περίπου 3 μινεσ
(2 ΜΙΝΕ ΚΑΛ 21 ΘΜΕΡΕ ΣΘΝ ΠΕΝΚΘΜΕΡΘ, 2 ΜΘΝΕ ΚΑΛ 23 ΘΜΕΡΕ
ΣΘΝ ΕΞΑΘΜΕΡΘ).

8) ΕΛΜΑΛ ΝΕΟΠΡΟΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ ΚΑΛ ΔΕΝ ΕΧΩ ΤΜΠΛΘΡΩΕΛ ΣΟ ΑΝΩ
ΧΡΟΝΛΚΟ ΟΡΛΟ, ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΩ ΑΔΕΛΑ ΕΛΔΛΚΟΤ;
τθν περίπτωςθ που εργαηόμενοσ δεν ζχει κεμελιϊςει δικαίωμα κανονικισ άδειασ 5
θμερϊν ςτθν πενκιμερθ και 6 ςτθν εξαιμερα εργαςία, τότε δικαιοφται τθν άδεια
ειδικοφ ςκοποφ κατ’ αναλογία των θμερϊν κανονικισ αδείασ που δικαιοφται.
9) Θ ΑΔΕΛΑ ΕΛΔΛΚΟΤ ΚΟΠΟΤ ΚΑ ΕΛΝΑΛ ΜΕΣ’ ΑΠΟΔΟΧΩΝ;
Θ ειδικι άδεια κα χορθγείται με αποδοχζσ. υγκεκριμζνα, τα 2/3 κα καλφπτονται
από τον εργοδότθ και το 1/3 από τον τακτικό προχπολογιςμό.
10) ΜΠΟΡΟΤΝ ΚΑΛ ΟΛ ΔΤΟ ΓΟΝΕΛ ΝΑ ΚΑΝΟΤΝ ΧΡΘΘ ΣΘ ΑΔΕΛΑ ΕΛΔΛΚΟΤ
ΚΟΠΟΤ ;
Δεν μποροφν και οι δφο γονείσ να κάνουν παράλλθλαχριςθ τθσ ειδικισ άδειασ.
Δφνανται να τθ μοιραςτοφν, ι να κάνει χριςθ αποκλειςτικά ο ζνασ από αυτοφσ.
υγκεκριμζνα, ςτθν περίπτωςθ που και οι δφο γονείσ είναι μιςκωτοί ςτον ίδιο ι ςε
διαφορετικοφσ εργοδότεσ, με κοινι τουσ υπεφκυνθ διλωςθ προσ τον εργοδότθ ι
τουσ εργοδότεσ τουσ, γνωςτοποιοφν ποιοσ από τουσ δφο κα κάνει χριςθ τθσ
ανωτζρω άδειασ ι ςε περίπτωςθ που τθ μοιραςτοφν , τα αντίςτοιχα χρονικά
διαςτιματα χριςθσ τθσ από κακζναν από αυτοφσ.

11) ΕΑΝ Ο ΕΝΑ ΑΠΟ ΣΟΤ ΤΗΤΓΟΤ ΕΛΝΑΛ ΑΝΕΡΓΟ, ΜΠΟΡΕΛ Ο ΑΛΛΟ ΝΑ
ΠΑΡΕΛ ΣΘΝ ΑΔΕΛΑ ΕΛΔΛΚΟΤ ΚΟΠΟΤ;
Μόνο ςτθν περίπτωςθ που ο άνεργοσ ςφηυγοσ νοςθλεφεται για οποιονδιποτε λόγο
ι νοςεί από τον κορωνο’ι’όι είναι άτομο με αναπθρία (ΑμεΑ) και λαμβάνει επίδομα
από τον ΟΠΕΚΑ, μπορεί ο εργαηόμενοσ μιςκωτόσ ςφηυγοσ να αιτθκεί τθν ειδικι
άδεια.
12) ΑΝ Ο ΕΝΑ ΑΠΟ ΣΟΤ ΔΤΟ ΤΗΤΓΟΤ ΕΡΓΑΗΕΣΑΛ ΣΟ ΔΘΜΟΛΟ, ΣΛ ΠΡΕΠΕΛ ΝΑ
ΚΑΝΕΛ Ο ΜΛΚΩΣΟ ΤΗΤΓΟ ΓΛΑ ΝΑ ΠΑΡΕΛ ΣΘΝ ΕΛΔΛΚΘ ΑΔΕΛΑ;
τθν περίπτωςθ, που από τουσ δφο ςυηφγουσ, ο ζνασ εργάηεται ςο Δθμόςιο και ο
άλλοσ ςτον ιδιωτικό τομζα, για να μπορζςει ο τελευταίοσ να λάβει τθν ειδικι άδεια
κα πρζπει να προςκομίςει ςτον εργοδότθ του υπεφκυνθ διλωςθ του εργαηομζνου
γονζα ςτο Δθμόςιο ότι δεν ζχει κάνει χριςθ τθσ άδειασ ειδικοφ ςκοποφ,
προκειμζνου να μπορεί ο μιςκωτόσ του ιδιωτικοφ τομζα να κάνει χριςθ τθσ άδειασ
αυτισ.
13) ΣΛ ΠΡΟΒΛΕΠΕΣΑΛ ΓΛΑ ΣΟΤ ΔΛΕΤΗΕΤΓΜΕΝΟΤ Ι ΕΝ ΔΛΑΣΑΕΛ ΓΟΝΕΛ;
’ αυτζσ τισ περιπτϊςεισ τθν άδεια ειδικοφ ςκοποφ τθ λαμβάνει ο γονζασ ο οποίοσ
ζχει τθν επιμζλεια του παιδιοφ ι τθ γονικι μζριμνα. Σο εν λόγω δεδομζνο πρζπει να
το ςυμπεριλάβουν ςτθν κοινι τουσ υπεφκυνθ διλωςθ. Τπάρχει πρόβλεψθ να
ςυμφωνιςουν διαφορετικά μεταξφ τουσ, γεγονόσ που πρζπει να αναφζρουν ρθτά
ςτθν άνω κοινι τουσ υπεφκυνθ διλωςθ.
14) ΠΡΕΠΕΛ Ο ΕΡΓΟΔΟΣΘ ΝΑ ΔΘΛΩΕΛ ΣΟ ΕΡΓΑΝΘ ΣΛ ΑΔΕΛΕ ΕΛΔΛΚΟΤ ΚΟΠΟΤ
ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΤΝ ΟΛ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΟΛ ΣΟΤ;
Ο εργοδότθσ υποχρεοφται να δθλϊςει ςτο ςφςτθμα ΕΡΓΑΝΘ, όςουσ εργαηομζνουσ
που ζκαναν χριςθ τθσ ανωτζρω άδειασ, κακϊσ και τθ διάρκεια αυτισ, μετά το
πζρασ τθσ 10θσ-04-2020 μζχρι τισ 15-04-2020.
15) Σι γίνεται ςτθν περίπτωςθ τθσ μονογονεικισ οικογζνειασ;
Ρθτι πρόβλεψθ για τθν περίπτωςθ τθσ μονογονεικισ οικογζνειασ δεν υπάρχει. Κα
πρζπει να ςυναφκεί όμωσ ότι και ο μονογονζασ, που είναι μιςκωτόσ ςτον ιδιωτικό
τομζα, δικαιοφται τθ λιψθ άδειασ ειδικοφ ςκοποφ, εφόςον προςκομίςει υπεφκυνθ
διλωςθ ςτον εργοδότθ του, αναφζροντάσ το.

