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ΘΔΜΑ: Υοπήγηζη άδειαρ ειδικού ζκοπού καηά ηην πεπίοδο ηων ζσολικών διακοπών 

ηος Πάζσα 

 

Καηόπηλ εξωηεκάηωλ πνπ ηίζεληαη ζηελ Υπεξεζία καο ζρεηηθά κε ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο 

εηδηθνύ ζθνπνύ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο από 11.03.2020 ΠΝΠ, Α’ 55, ε νπνία θπξώζεθε 

κε ην άξζξν 2 ηνπ λ. 4682/2020, ωο ηζρύεη, θαηά  ηελ επεξρόκελε πεξίνδν ηωλ ζρνιηθώλ 

δηαθνπώλ ηνπ Πάζρα 2021 δηεπθξηλίδνληαη ηα αθόινπζα:  

 

Α. Καηά ηην ανωηέπω πεπίοδο, οπόηε και οι ζσολικέρ μονάδερ ή οι βπεθονηπιακοί 

ζηαθμοί δεν θα λειηοςπγούν λόγω διακοπών, η σοπήγηζή ηηρ άδειαρ ειδικού ζκοπού θα 

ήηαν δςναηόν να εγκπιθεί μόνο εθόζον ηζρύνπλ ζωξεπηηθά νη εμήο πξνϋπνζέζεηο: α) η 

ανάγκη θπονηίδαρ ηων παιδιών δεν είναι δςναηόν να καλςθθεί με σπήζη ηηρ εηήζιαρ 

κανονικήρ άδειαρ διόηι αςηή δεν επαπκεί ή έσει ήδη εξανηληθεί β) ν/ε ν εξγαδόκελνο/ε 

απνδείμεη (κε ζρεηηθή ππεύζπλε δήιωζε) όηη δεν είναι δςναηή η θπονηίδα ηων ηέκνων από 

ηον άλλο γονέα ή άλλο ππόζωπο.  

 

Εάλ ζπληξέρνπλ νη αλωηέξω πξνϋπνζέζεηο, είλαη δπλαηή ε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο εηδηθνύ 

ζθνπνύ, ελώ ζηελ πεξίπηωζε πνπ δελ ππάξρεη πιένλ ππόινηπν θαλνληθήο αδείαο γηα λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηελ ηέηαξηε εκέξα ηνπ ζρήκαηνο ηεο άδεηαο εηδηθνύ ζθνπνύ, ηόηε, 

γίλεηαη απνδεθηό όηη ωο ηέηαξηε κέξα ηνπ αλωηέξω ζρήκαηνο, μποπεί να δηλωθεί 

οποιαδήποηε άλλη νόμιμη άδεια δηθαηνύηαη ν εξγαδόκελνο, είηε απηή ρνξεγείηαη κε 

απνδνρέο είηε ρωξίο απνδνρέο, όπωο π.ρ. άδεηα γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο ζρνιηθήο 

επίδνζεο ηωλ παηδηώλ, άδεηα ιόγω αζζέλεηαο ηέθλνπ, άδεηα άλεπ απνδνρώλ.  
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Β. Πποκειμένος για ηοςρ βπεθικούρ και βπεθονηπιακούρ ζηαθμούρ ε ρνξήγεζε ηεο 

άδεηαο εηδηθνύ ζθνπνύ ζπλερίδεηαη θαλνληθά θαηά ηηο εκεξνκελίεο πνπ βάζεη πξνγξάκκαηνο 

απηνί ζα ιεηηνπξγνύζαλ θαηά ην αλωηέξω δηάζηεκα, ωζηόζν ε ιεηηνπξγία ηνπο παξακέλεη 

ζε αλαζηνιή κε εληνιή δεκόζηαο Αξρήο, θαζόζνλ απηό ην δηάζηεκα δελ εληάζζεηαη ζηελ 

πεξίνδν δηαθνπώλ ηνπ ζηαζκνύ. Σε δηαθνξεηηθή πεξίπηωζε ηζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζηελ 

αλωηέξω παξάγξαθν. Οη εξγαδόκελνη πξνζθνκίδνπλ ζηνπο εξγνδόηεο ζρεηηθέο βεβαηώζεηο 

ηωλ ζηαζκώλ.  

 

Γ. ε πεπίπηωζη πος ζύκθωλα κε ηα αλωηέξω ε ζπλέρηζε ηεο ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο 

εηδηθνύ ζθνπνύ δελ είλαη δπλαηή θαη ο ηελεςηαίορ κύκλορ ηηρ άδειαρ δεν ολοκληπώνεηαι 

καηά ηην έναπξη ηων διακοπών ηος Πάζσα ηόηε κπνξεί, είηε λα νινθιεξωζεί ν θύθινο 

ηεο άδεηαο (3 εκέξεο άδεηαο εηδηθνύ ζθνπνύ  ζπλ 1 θαλνληθή άδεηα) κεηά ηελ πεξίνδν ηωλ 

δηαθνπώλ, εθόζνλ ε ιεηηνπξγία ηεο ζρεηηθήο κνλάδαο παξακείλεη/ ηεζεί εθ λένπ ζε 

αλαζηνιή ιόγω θξνύζκαηνο, είηε δηαθνξεηηθά λα ρνξεγεζεί εηήζηα θαλνληθή άδεηα ή άιιε 

άδεηα. Δηεπθξηλίδεηαη ηέινο όηη ζε απηή ηελ πεξίπηωζε εληόο ηεο πεξηόδνπ ηωλ δηαθνπώλ 

ηνπ Πάζρα θαη κε ηελ επηθύιαμε όζωλ πξναλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα είλαη απνδεθηή ε 

ρνξήγεζε ηεο κίαο εκέξαο θαλνληθήο άδεηαο πξνθεηκέλνπ γηα ηελ νινθιήξωζε ηνπ 

ζρήκαηνο ηωλ ηεζζάξωλ εκεξώλ  ηεο ελ ιόγω άδεηαο. 

 

Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΔΡΓΑΙΑ  

 

ΑΝΝΑ ΣΡΑΣΙΝΑΚΗ 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 

ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ:  

1. Γξαθείν θ. Υπνπξγνύ 

2. Γξαθείν θαο Υθππνπξγνύ 

3. Γξαθείν θαο Γεληθήο Γξακκαηέωο Εξγαζίαο 

4. Γξαθείν θαο Γεληθήο Γξακκαηέωο Κνηλωληθώλ Αζθαιίζεωλ 

5. Γξαθείν θαο Υπεξεζηαθήο Γξακκαηέωο 

6. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Επηζεωξεηή  ηνπ Σώκαηνο Επηζεώξεζεο Εξγαζίαο  

7. Γξαθείν θ. Πξνϊζηακέλεο Γεληθήο Δηεύζπλζεο Δηνηθεηηθώλ Υπεξεζηώλ θαη 

Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο 

8. Γξαθείν θ. Πξνϊζηακέλνπ Γεληθήο Δηεύζπλζεο Εξγαζηαθώλ Σρέζεωλ, Υγείαο θαη 

Αζθάιεηαο ζηελ Εξγαζία θαη Έληαμεο ζηελ Εξγαζία 

9. Γξαθείν θ. Πξνϊζηακέλεο Γεληθήο Δηεύζπλζεο Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο 

10. Γξαθείν θαο Ννκηθήο Σπκβνύινπ ηνπ Υπνπξγείνπ  

11. Γξαθείν θ. Ννκηθνύ Σπκβνύινπ Γελ. Γξακκ. Κνηλωληθώλ Αζθαιίζεωλ 

12. Δ/λζε Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Σπληνληζκνύ Επηζεώξεζεο Εξγαζηαθώλ Σρέζεωλ – Κ.Υ. 

ηνπ  Σ.ΕΠ.Ε.   

13. Δ/λζε Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Σπληνληζκνύ Επηζεώξεζεο Αζθάιεηαο θαη Υγείαο ζηελ 

Εξγαζία – Κ.Υ. ηνπ  Σ.ΕΠ.Ε. 

14. Δ7/Γ΄ 

15. Δ7/ΚΦ 
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