
 
           Χρήστου Λαδά 5-7, ΑΘΗΝΑ - Τ.Κ. 10561 

 
 

Αξηζ. Πξωη.: 436 

Αζήλα, 06/05/2020 
  

Πξνο Τπνπξγό Δξγαζίαο θαη Κνηλωληθώλ Τπνζέζεωλ, θ. Ιωάλλε Βξνύηζε     
 

ΘΕΜΑ: EΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 
 
Κύξηε Τπνπξγέ, 
 
ην άξζξν 5 ηεο από 11.3.2020 Π.Ν.Π. πξνζηέζεθε ε παξάγξαθνο 8 ζύκθωλα κε ηελ  
νπνία: «Οι διεςκολύνζειρ ηηρ παπ. 4, καθώρ και καη' εξαίπεζη ηηρ παπ. 1 εθόζον              
εγκπίνονηαι με βάζη ηιρ ςπηπεζιακέρ ανάγκερ από ηο απμόδιο όπγανο σοπηγούνηαι ςπό ηιρ 
ίδιερ πποϋποθέζειρ ζηο πλαίζιο ηων έκηακηων μέηπων και ζηοσς γονείς ηων οποίων ηα 
ηέκνα ηλικίας έως ηεζζάρων (4) εηών δεν θοιηούν ζε βρεθονηπιακούς ζηαθμούς». 
 
Tα παραπάλφ προβιέποληαη από ηελ Π.Ν.Π. 20.3.2020, άρζρο 38ο, παρ.4 θαη        
αθορούλ ζηελ επέθηαζε ηοσ δηθαηώκαηος γηα ιήυε άδεηας εηδηθού ζθοπού ζε γολείς    
εργαδόκελοσς ηοσ Δεκοζίοσ θαη κόλο. 
 
Με δεδνκέλν όηη αληίζηνηρεο είλαη νη αλάγθεο θαη ζηνλ ηδηωηηθό ηνκέα, θαζώο θαη κε βάζε ηηο 
νδεγίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ηα ζπγγεληθά πξόζωπα-ππεξήιηθεο πνπ κέρξη πξόηηλνο 
θξόληηδαλ ηα κηθξά ηέθλα δελ είλαη ζε ζέζε κε απηέο ηηο ζπλζήθεο ηηο επηδεκίαο λα ην       
θάλνπλ, επεηδή αλήθνπλ ζηηο εππαζείο νκάδεο, δεηούκε λα επεθηαζεί ε δσλαηόηεηα ασηή 
θαη ζηοσς εργαδόκελοσς ζηολ Ιδηφηηθό Τοκέα, γηα ηης επητεηρήζεης ποσ ιεηηοσργούλ.  
Η έωο ηώξα κε εθαξκνγή ηνπ, ζπδεηείηαη ζηελ θνηλωλία ωο δηάθξηζε θαη άληζε κεηαρείξηζε 
κεηαμύ εξγαδόκελωλ. 
 
Η άδεηα εηδηθνύ ζθνπνύ είλαη κία άδεηα πνπ κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα ζα ηζρύεη έωο ηηο 10 
Μαΐνπ θαη θαηά πάζα πηζαλόηεηα ζα επεθηαζεί εθόζνλ ηα ζρνιεία παξακείλνπλ θιεηζηά γηα 
ζπγθεθξηκέλεο βαζκίδεο (Γεκνηηθό, Νεπηαγωγείν, Παηδηθόο ηαζκόο). 
 
Με βάζε ηα παξαπάλω, ζεωξνύκε όηη ζα δείηε κε θαηαλόεζε θαη ζα δώζεηε ιύζε ην       
ζπληνκόηεξν δπλαηό ζε έλα πξόβιεκα πνπ απηή ηελ ζηηγκή νδεγεί ζε αδηέμνδν ρηιηάδεο   
εξγαδόκελνπο ηνπ ηδηωηηθνύ ηνκέα. 
 
Με ηηκή, 

     Γηα ηελ Ο..Δ.Σ.Δ.Δ. 
   

Ο Πξόεδξνο  Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο 
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