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Αζήλα, 15 Μαίνπ 2020

Επιστολή της ΟΤΟΕ στον Υπουργό Εργασίας:
Να μη χρεώνεται κανονική άδεια
για τη λήψη της άδειας ειδικού σκοπού

Σπλαδέιθηζζεο, Σπλάδειθνη,
Μεηά ηελ, θαζώς θαίλεηαη, γηα αόρηζηο τρόλο παράηαζε ηοσ θιεηζίκαηος ηφλ ζτοιηθώλ κολάδφλ ηες
πρφηοβάζκηας, λεπηαθής θαη προλεπηαθής βαζκίδας, θαζώς θαη ηφλ κολάδφλ θροληίδας-βρεθολεπηαθώλ
ζηαζκώλ, ποιιοί ζσλάδειθοη γολείς αδσλαηούλ πιέολ λα θάλοσλ τρήζε ηες άδεηας εηδηθού ζθοπού ε οποία
είλαη φζηόζο απαραίηεηε γηα λα αληαποθρηζούλ ζηε θροληίδα ηφλ παηδηώλ ηοσς, δεδοκέλοσ όηη ασηά είλαη
κηθρής ειηθίας. Ο λόγος είναι όηι κινδσνεύοσν, πλέον, να αναλώζοσν ηο μεγαλύηερο μέρος, εάν ότι ηο
ζύνολο ηης εηήζιας κανονικής ηοσς άδειας, ενφ ήδη καηά ηο προηγούμενο δίμηνο ανάλφζαν
ζημανηικό μέρος ηης άδειας ασηής.
Μπροζηά ζε ασηή ηελ θαηάζηαζε θαη κε δεδοκέλο όηη η εηήζια άδεια αναυστής είναι αναθαίρεηο
δικαίφμα ηοσ εργαζόμενοσ, ποσ δελ πρέπεη λα ζσκυεθίδεηαη κε άιιες άδεηες ούηε λα παρεκποδίδεηαη λα
επηηειέζεη ηο ζθοπό ηες, η ΟΣΟΕ επέζηειλε ζηις 14-5-2020 επιζηολή ζηον Τποσργό Εργαζίας και
Κοινφνικών Τποθέζεφν κ. Ιφάννη Βρούηζη.
Με ηην επιζηολή ηης η Ομοζπονδία ζηηά ηην πλήρη αποδέζμεσζη ηης άδειας ειδικού
ζκοπού από ηην εηήζια κανονική άδεια, δηλαδή να μη τρεώνεηαι, πλέον, ο εργαζόμενος καμία
ημέρα από ηην κανονική ηοσ άδεια προκειμένοσ να κάνει τρήζη ηης άδειας ειδικού ζκοπού.
Εηδηθόηεξα, ην θείκελν ηεο επηζηνιήο έρεη ώο εμήο:
Κύξηε Υπνπξγέ,
Σην πιαίζην ηεο ιήςεο κέηξσλ πξφιεςεο θαη πεξηνξηζκνχ ηεο εμάπισζεο ηνπ θνξσλντνπ COVID 19 θαη πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζνχλ νη εξγαδφκελνη γνλείο θαηά ην δηάζηεκα πνπ νη κνλάδεο /δνκέο
παξνρήο θξνληίδαο ή εθπαίδεπζεο παξακέλνπλ θιεηζηέο, κε ην άξζξν 4 παξ.3 ηεο ΠΝΠ ηεο 11-3-2020 πνπ
θπξψζεθε κε ην Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76 Α) πξνβιέθζεθε σο έθηαθην θαη πξνζσξηλφ θαη΄ αξρήλ κέηξν, ε
ρνξήγεζε άδεηαο εηδηθνύ ζθνπνύ κε ηελ ξεηή φκσο πξνυπφζεζε φηη αλά ηξείο εκέξεο άδεηαο εηδηθνχ
ζθνπνχ πξνζηίζεηαη κία εκέξα εηήζηαο θαλνληθήο άδεηαο, ε νπνία ζα αθαηξείηαη απφ ηε ζπλνιηθή δηθαηνχκελε
θαλνληθή άδεηα ηνπ εξγαδφκελνπ γηα ην έηνο 2020.
Η άδεηα εηδηθνχ ζθνπνχ ππεξεηεί ηε ζπληαγκαηηθή ππνρξέσζε ηεο Πνιηηείαο γηα ηελ θξνληίδα ησλ
αλήιηθσλ ηέθλσλ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ.
Σθνπφο, φκσο, ηεο θαλνληθήο άδεηαο είλαη ε παξνρή ζηνπο εξγαδόκελνπο, κε ηελ εμαζθάιηζε
ειεύζεξνπ ρξόλνπ,
ηεο δπλαηόηεηαο αλαςπρήο
θαη πξαγκαηηθήο αλάπαπζεο
γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηεο αλαλέσζεο ησλ δπλάκεώλ ηνπο.
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Εάλ γηα ηε ιήςε επί καθξφλ ηεο άδεηαο εηδηθνχ ζθνπνχ αλαιψλνληαη νη δηαζέζηκεο εκέξεο εηήζηαο
θαλνληθήο άδεηαο, φπσο ήδε ζπκβαίλεη, θαζψο κεηά ηελ παξέιεπζε δύν θαη πιένλ κελώλ νη
εξγαδόκελνη έρνπλ εμαληιήζεη κεγάιν κέξνο, αλ όρη -θαη ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο- νιόθιεξε ηελ
θαλνληθή ηνπο άδεηα, ν ζθνπόο ηεο ηειεπηαίαο αλαηξείηαη. Όπσο άιισζηε γλσξίδεηε, ζχκθσλα κε ην
εζληθφ θαη ελσζηαθφ δίθαην ε άδεηα αλαςπρήο είλαη ακθηκεξψο αλαγθαζηηθνχ δηθαίνπ θαη δελ δχλαηαη λα
ζπκςεθίδεηαη γηα άιινπο ζθνπνχο .
Ήδε κε ηελ απφ 11/3/2020 επηζηνιή καο πνπ απνζηείιακε ζηηο Τξάπεδεο θαη ζηηο Εηαηξείεο
Δηαρείξηζεο Κφθθηλσλ Δαλείσλ, είρακε επηζεκάλεη ην πξφβιεκα θαη είρακε ελαιιαθηηθά πξνηείλεη λα
αμηνπνηεζνχλ, αληί ηεο θαλνληθήο αδείαο, άιιεο γνληθέο άδεηεο, φπσο ε άδεηα ζρνιηθήο παξαθνινχζεζεο θαη
ηνχην εθφζνλ ε ιήςε ηεο άδεηαο εηδηθνχ ζθνπνχ ζα ρξεηαδφηαλ γηα έλα εχινγα πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ
δηάζηεκα.
Σήκεξα, όκσο, θαη όπσο πξνθύπηεη θαη από ηελ ΚΥΑ 17787/520 (ΦΕΚ Β 1778) ε αλάγθε
ιήςεο ηεο αδείαο εηδηθνύ ζθνπνύ παξαηείλεηαη γηα αόξηζην ρξόλν. Πξνο ηνύην θαη πξνθεηκέλνπ λα
κελ αλαισζεί γηα ηε ιήςε ηεο ην ζύλνιν ησλ εκεξώλ δηαζέζηκεο θαλνληθήο αδείαο ησλ κηζζσηώλ,
ζεσξνύκε επηηαθηηθό ε άδεηα εηδηθνύ ζθνπνύ λα ιακβάλεηαη ρσξίο λα απαηηείηαη νπνηαδήπνηε
ρξέσζε θαλνληθήο αδείαο ηνπ κηζζσηνύ, γηα όζν δηάζηεκα ηνύην θξηζεί αλαγθαίν κέρξη λα αλνίμνπλ
μαλά θαη ππό αζθαιείο ζπλζήθεο νη εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο όισλ ησλ βαζκίδσλ, θαζώο θαη νη
κνλάδεο παξνρήο θξνληίδαο/βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί.
Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο ζαο θαινύκε λα επαλεμεηάζεηε ηνλ ηξόπν ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο
εηδηθνύ ζθνπνύ ώζηε απηή λα απνζπλδεζεί πιήξσο από ηελ άδεηα αλαςπρήο. »

Με ζσναδελθικούς ταιρεηιζμούς,
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