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Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
--- 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
& ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & 
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ 
ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

        ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ & Β΄ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΕΠ - ΕΒΠ 
--- 

Ταχ. Δ/νση:  Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη:  151 80 – Μαρούσι 
Ιστοσελίδα: http://www.minedu.gov.gr 
Πληροφορίες:  
Τηλέφωνο :  210 3442364, -3131 (Π.Ε.),    

 210 3442417, -3248, -2271 (Δ.Ε.), 
210 3443003, -2332 (ΕΕΠ-ΕΒΠ) 

E-mail: t09ppe2@minedu.gov.gr (Π.Ε.), 
t09pde2n@minedu.gov.gr (Δ.Ε.) 
eep-evp@minedu.gov.gr (ΕΕΠ-ΕΒΠ) 

 Βαθμός Ασφαλείας : 
Να διατηρηθεί μέχρι :   

 

 Μαρούσι,  29  Μαΐου  2020 

 
Αρ. Πρωτ.   Βαθμός Προτερ. ΕΠΕΙΓΟΝ  
65533/Ε3 
 

  

ΠΡΟΣ: 
 

1. τις Δ/νσεις Π/θμιας Εκπ/σης   
 2. τις Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης 
 3.  τη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή 
       Τεχνών και Επαγγελμάτων 

 
  

KOIN.: 
 

Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε. & 
Δ.Ε. 

 
 

 
ΘΕΜΑ: Συμπληρωματική ενημέρωση για άδειες εκπαιδευτικών βάσει ρυθμίσεων για την 

αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού 

ΣΧΕΤ.:  1. Η αριθ.  51887/Ε3/6.5.2020 (ΑΔΑ: ΩΤΖ346ΜΤΛΗ-ΚΚΤ) εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ.  
2. Η αριθ. 56108/Ε3/14.05.2020 (ΑΔΑ : Ω38Η46ΜΤΛΗ-ΥΡ1) εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ.  
3. Η αριθ. 58146/Ε3/18.5.2020 (ΑΔΑ: 64Γ746ΜΤΛΗ-ΛΣ7) εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ. 
4. Η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/115/9670/18.5.2020 (ΑΔΑ: ΨΩ4446ΜΤΛ6-ΠΡΧ) εγκύκλιος του ΥΠΕΣ. 
5. Η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/11/10486/26.5.2020 (ΑΔΑ: 62Η746ΜΤΛ6-ΓΜΛ) εγκύκλιος του ΥΠΕΣ. 

 
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγκυκλίων σας ενημερώνουμε τα εξής: 

 
Α. ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ (γονείς) 
 

Με το άρθρο 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55 Α΄), όπως αυτή 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 64 του ν. 4686/2020 
(Α΄ 96) θεσμοθετήθηκαν διευκολύνσεις για υπαλλήλους των δημοσίων υπηρεσιών με οποιαδήποτε 
σχέση εργασίας, που έχουν τέκνα που φοιτούν σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς και 
σχολικές μονάδες έως και την τάξη της Γ΄ Γυμνασίου.  

Κατ’ αρχάς χορηγείται η διευκόλυνση της παροχής εργασίας με μειωμένο ωράριο εργασίας 
μέχρι και 25% ημερησίως από το συνολικό εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών και των μελών 
ΕΕΠ/ΕΒΠ (ήτοι 30 ώρες/εβδομάδα ή 6 ώρες/ημέρα), διατηρώντας όμως, ει δυνατόν, το διδακτικό τους 
ωράριο. 

  Κατ’ εξαίρεση δύναται να χορηγηθεί άδεια ειδικού σκοπού, εφόσον το επιτρέπουν οι 
υπηρεσιακές ανάγκες, μόνο με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου για τη χορήγησή της οργάνου, 
στους εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ/ΕΒΠ των οποίων τα τέκνα φοιτούν σε σχολικές μονάδες και 
ειδικότερα σε υποτμήμα της σχολικής τάξης, το οποίο δεν λειτουργεί καθημερινά. Η εν λόγω άδεια 
χορηγείται αποκλειστικά για τις ημέρες της εβδομάδας που τα τέκνα τους δεν υποχρεούνται να 
προσέλθουν στο σχολείο για την παρακολούθηση μαθημάτων βάσει του ειδικού προγράμματος 
λειτουργίας, οπότε, εάν η λειτουργία των σχολικής μονάδας και της παρουσίας του τέκνου είναι 
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διακεκομμένη κατά τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις, διακεκομμένα θα χορηγείται και η άδεια 
σκοπού για τις ημέρες μη λειτουργίας του υποτμήματος στο οποίο φοιτά το τέκνο. Για τη χορήγηση της 
άδειας, προσκομίζεται στην Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση του/της γονέα εκπαιδευτικού ή μέλους 
ΕΕΠ/ΕΒΠ, από την οποία θα προκύπτει α) ότι το τέκνο του/της φοιτά σε συγκεκριμένο υποτμήμα και 
β) το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας αυτού και οι ημέρες υποχρεωτικής παρουσίας του τέκνου. 
Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση καθημερινής υποχρεωτικής παρακολούθησης μαθημάτων λόγω 
καθημερινής διδασκαλίας, οι γονείς εκπαιδευτικοί δεν δικαιούνται πλέον την άδεια ειδικού σκοπού.  

Τις ανωτέρω διευκολύνσεις δικαιούνται και οι γονείς εκπαιδευτικοί, των οποίων τα τέκνα 
ηλικίας έως τεσσάρων (4) ετών δεν φοιτούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, εφόσον το επιτρέπουν οι 
υπηρεσιακές ανάγκες. 

Τυχόν οικογενειακές ανάγκες, λαμβάνονται υπόψη από το σύλλογο διδασκόντων, κατά την 
αναμόρφωση/διαμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος.  

 

Β. ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ (ευπαθείς ομάδες)  και ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ (κατ’ οίκον) 

 Για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες ή βρίσκονται σε αναρρωτική 
άδεια ειδικού σκοπού, εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στις σχετ. 1 (ενότητες Β & Γ), 2 & 3 
εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ. Επισημαίνεται ότι: 

-  οι εν λόγω εκπαιδευτικοί δύνανται να παρέχουν έργο μέσω τηλεργασίας. 

- για τους εκπαιδευτικούς που διαμένουν με άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες δεν 
προβλέπεται η χορήγηση ειδικής άδειας. Όπως, άλλωστε, αναφέρεται και στη με αρ. 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/110/οικ.8189/20.3.2020 (ΑΔΑ: 6Δ8Ι46ΜΤΛ6-8ΞΩ) εγκύκλιο του ΥΠΕΣ: […] … σε 
περίπτωση που υπάλληλοι του Δημοσίου διαμένουν με άτομα που ανήκουν στις ομάδες 
αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη covid19, λαμβάνουν όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα 
προκειμένου να διαφυλάξουν την υγεία των οικείων τους, όπως και ο γενικός πληθυσμός, 
χωρίς ωστόσο να δικαιούνται ειδικής άδειας απουσίας, ελλείψει προς το παρόν σχετικής προς 
τούτο ανάγκης και πρόβλεψης.[…]. 

 

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ 

Εσωτ. διανομή: 
1. Γραφείο  Υπουργού 

2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Ζαχαράκη 

3. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Π/θμιας, Δ/θμιας Εκπ/σης & 

Ειδικής Αγωγής 

4. Γενική Δ/νση Εκπ/κού Προσ/κού Π.Ε. & Δ.Ε. 

5. Δ/νση Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπ/κού 
Προσ/κού Π.Ε. & Δ.Ε. – Τμήματα Α΄ & Β΄ 

6. Δ/νση Διορισμών - Προσλήψεων Εκπ/κού Προσ/κού Π.Ε. & Δ.Ε. 

7. Δ/νση Διοίκησης Εκπ/κού Προσ/κού Π.Ε. & Δ.Ε. 

8. Αυτοτελές Τμήμα Ειδικού Εκπ/κού Προσ/κού & Ειδικού 

Βοηθητικού Προσ/κού  

9. Δ/νση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπ/σης, 

Ευρωπαϊκών &  Μειονοτικών Σχολείων 

10. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε.  

11. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε. 

12. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δ.Ε. 

13. Δ/νση Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης 

14. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

15. Δ/νση Φυσικής Αγωγής 

16. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων & Πειραματικών Σχολείων 

17. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης 
18. Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης & Διαθρησκευτικών 

Σχέσεων 

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Δ8Ι46ΜΤΛ6-8ΞΩ
ΑΔΑ: ΩΚΖ046ΜΤΛΗ-Ξ4Σ



                                        Σελίδα 3 από 3  

19. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Παιδείας  
20. Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών 
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