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Θέμα: «4η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΟ 4/2020 ΤΟΥ 

ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ 36.500 ΑΤΟΜΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, 

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (ΚΚΠΠ)/ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ, 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ» 

 

Κατόπιν ερωτημάτων που έχουν διατυπωθεί από τους Επιβλέποντες Φορείς και τις 

Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, στο πλαίσιο της ορθής υλοποίησης του τρέχοντος 

προγράμματος κοινωφελούς εργασίας (Δημόσια Πρόσκληση Νο 4/2020 του 

ΟΑΕΔ), και προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού, διευκρινίζουμε τα 

ακόλουθα: 

 

 

1) α)Σε περίπτωση που ωφελούμενος νοσήσει από COVID-19 και απαιτείται να τεθεί 

σε περιορισμό, κατόπιν οδηγιών που του έχουν δοθεί αρμοδίως από τον Εθνικό Οργανισμό 

Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ή από άλλο αρμόδιο δημόσιο φορέα, ο οποίος ενημερώνει 

αμελλητί τον Ε.Ο.Δ.Υ., απουσιάζει δικαιολογημένα από την Υπηρεσία με αναρρωτική άδεια 

ειδικού σκοπού έως 14 ημέρες, εφόσον προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

(βεβαίωση από τον Ε.Ο.Δ.Υ. ή  από άλλο διαγνωστικό κέντρο). 

Η αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού δεν αφαιρείται από τις ημέρες αναρρωτικής 

άδειας (έως 13 ημέρες) του ωφελούμενου, όπως αυτές προβλέπονται ειδικότερα στη 

Δημόσια Πρόσκληση 4/2020. Στην περίπτωση αυτή, δηλαδή της απουσίας του 

ωφελουμένου λόγω αναρρωτικής άδειας ειδικού σκοπού και για όσες μέρες διαρκέσει η 



 

 

 

2 

τελευταία, η μισθοδοσία του καταβάλλεται κανονικά διότι θεωρείται ότι οφείλεται σε 

ανυπαίτιο κώλυμα.    

β)Σε περίπτωση νοσηλείας ωφελούμενου εξαιτίας COVID-19, η οποία ξεπερνά τις 14 

ημέρες, η απασχόληση του ωφελούμενου θα τίθεται από τον επιβλέποντα φορέα όπου 

απασχολείται σε αναστολή με αντίστοιχη επιμήκυνση της διάρκειας της σύμβασής του, 

για ισόχρονο χρονικό διάστημα με αυτό της αναστολής της απασχόλησης. 

 

2) Σε περίπτωση που ωφελούμενος τίθεται σε κατ΄ οίκον περιορισμό λόγω επαφής 

με επιβεβαιωμένο κρούσμα ή λόγω εμφάνισης κρούσματος στο στενό 

οικογενειακό του περιβάλλον, τότε ο ωφελούμενος θα δύναται να παρέχει, σε 

συνεννόηση με τον επιβλέποντα φορέα, εξ αποστάσεως εργασία με τη χρήση ηλεκτρονικών 

μέσων (τηλεργασίας), εφόσον η ειδικότητά του το επιτρέπει. Στην περίπτωση που λόγω 

ειδικότητας δεν μπορεί να εφαρμόσει το καθεστώς της τηλεργασίας, θα τίθεται από τον 

επιβλέποντα φορέα όπου απασχολείται σε αναστολή με αντίστοιχη επιμήκυνση της 

διάρκειας της σύμβασής του, για ισόχρονο χρονικό διάστημα με αυτό της αναστολής της 

απασχόλησης. 

  

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί στις από 13/10/2020, 04/11/2020 και 

19/11/2020 σχετικές Ανακοινώσεις.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 

 

 

 

ΑΝΝΑ ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ 

 
 

 


