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ΑΔΕΙΕΣ & ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΗΨΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ 
ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ) 

 
 

1. Διευκολύνσεις ομάδων 
αυξημένου κινδύνου 

Μετά από νεότερες εισηγήσεις της αρμόδιας Επιτροπής 
Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού, οι  
ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη από COVID 
19 επανακαθορίστηκαν.  
Σχετική η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.9.2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 
Β΄4011) και η αρ. πρωτ. 136503/Ε3/08-10-2020 εγκύκλιος του 
Υ.ΠΑΙ.Θ. (ΑΔΑ 9ΚΛΞ46ΜΤΛΗ-8ΔΠ). 
 
Προβλέπεται: 
 

-Ειδική άδεια απουσίας και τηλεκπαίδευση 
 
-Απασχόληση σε υπηρεσίες back office, όταν δεν 
είναι δυνατή η τηλεκπαίδευση. Ομοίως, σε 
υπηρεσίες back office δύνανται να 
απασχολούνται και τα μέλη ΕΒΠ. 
 
-Ειδική άδεια απουσίας, όταν λόγω της φύσης 
των καθηκόντων δεν είναι δυνατή η εξ 
αποστάσεως εργασία ή η απασχόληση σε 
υπηρεσίες back office. Kάθε τέταρτη ημέρα 
απουσίας στο σύνολο της εν λόγω άδειας 
χρεώνεται με κανονική άδεια ή με οποιαδήποτε 
άλλη άδεια δικαιούται ο υπάλληλος, εκτός της 
αναρρωτικής, ανεξαρτήτως των προϋποθέσεων 
χορήγησης των αδειών αυτών. 
 

• Αίτηση εκπαιδευτικού 

• Βεβαίωση ιατρού 
συναφούς ειδικότητας 
ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΚΔΟΣΗΣ 
ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟΥ 
ΕΓΓΡΑΦΟΥ . 

Παρακαλούμε να γίνεται σύσταση 
προς τους εκπαιδευτικούς να ζητούν 
από τον θεράποντα ιατρό τους να 
αναγράφει ρητά σε ποια από τις 
περιπτώσεις ομάδων αυξημένου 
κινδύνου ανήκουν σύμφωνα με το 
ΦΕΚ Β΄4011/2020. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Υποχρεωτικά απαιτείται 
προηγουμένως η έκδοση 

παραπεμπτικού εγγράφου  
από τον/την 

Διευθυντή/ντρια/Προϊστάμενο/Προϊ
σταμένη, προκειμένου αυτό να 

ληφθεί υπόψη και να μνημονευθεί 
στην ιατρική γνωμάτευση. 
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2. Αναρρωτική άδεια ειδικού 
σκοπού (ο εκπαιδευτικός 
προσμετράται στους 
εκπαιδευτικούς που 
παρέχουν τηλεκπαίδευση-
δεν προσμετράται η εν 
λόγω άδεια στις 
αναρρωτικές) 
 

Χορηγείται σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός απαιτείται να 
τεθεί σε περιορισμό (καραντίνα), κατόπιν οδηγιών που του 
έχουν δοθεί αρμοδίως από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας 
Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ή από άλλο αρμόδιο δημόσιο φορέα.: 

α. Επειδή ο ίδιος νοσεί από COVID-19 ή είναι στενή επαφή 
κρούσματος,  

β. Επειδή έχει ανασταλεί η λειτουργία του τμήματος ή της 
σχολικής μονάδας, ή του παιδικού, βρεφικού και 
βρεφονηπιακού σταθμού, όπου φοιτά το τέκνο του 
εκπαιδευτικού, λόγω εμφάνισης επιβεβαιωμένου ή ύποπτου 
κρούσματος COVID-19, και για το λόγο αυτό έχει συσταθεί 
αρμοδίως και στους γονείς των μαθητών κατ’ οίκον 
παραμονή.   

Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει σύσταση από Ε.Ο.Δ.Υ. ή 
από άλλο αρμόδιο δημόσιο φορέα. 

• Υπεύθυνη Δήλωση εκπαιδευτικού, 
στην οποία δηλώνει: 

    -το φορέα που του έδωσε την     
    εντολή να τεθεί σε περιορισμό,  
     -το χρονικό διάστημα (από … έως)    
      της υποχρέωσης να παραμείνει σε  
      περιορισμό,  
    -το λόγο (κρούσμα ή  
     στενή επαφή κρούσματος) 

 
Ειδικά στην περίπτωση β. δεν 
προσκομίζει Υπεύθυνη Δήλωση, αλλά 
απαιτείται:  

• Αίτηση εκπαιδευτικού 

• Βεβαίωση από την οικεία σχολική 
μονάδα ή τον βρεφικό, 
παιδικό/βρεφονηπιακό σταθμό ότι 
έχει ανασταλεί η λειτουργία 
συνολικά της δομής ή τμήματος 
αυτής, στην οποία φοιτά το τέκνο 
για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 
λόγω εμφάνισης επιβεβαιωμένου ή 
ύποπτου κρούσματος COVID-19 και 
για το λόγο αυτό έχει συσταθεί 
αρμοδίως και στους γονείς των 
μαθητών κατ’ οίκον παραμονή. 

3. Ειδική άδεια απουσίας 
(ο εκπαιδευτικός 
προσμετράται στους 
εκπαιδευτικούς που 
παρέχουν τηλεκπαίδευση- 
δεν προσμετράται η εν 
λόγω άδεια στις 
αναρρωτικές) 
  

Ο εκπαιδευτικός ο ίδιος ή κάποιο πρόσωπο, με το οποίο 
συνοικεί, νοσεί από κορωνοϊό COVID-19 ή αναμένει το 
αποτέλεσμα μοριακής διαγνωστικής εξέτασης για τον 
κορωνοϊό COVID-19, στην οποία έχει υποβληθεί. 

Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει σύσταση από Ε.Ο.Δ.Υ. ή 
από άλλο αρμόδιο δημόσιο φορέα αλλά βεβαίωση από 
ιατρό. 

• Αίτηση  

• Ιατρική βεβαίωση 
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4. Άδεια ειδικού σκοπού (ο 
εκπαιδευτικός απέχει από 
τα καθήκοντά του) 
 
 
ή 
Διευκόλυνση μειωμένου 
ωραρίου με μειωμένο 
ωράριο μέχρι και 25% 
ημερησίως, μπορεί να γίνει 
μόνο για τις εξωδιδακτικές 
εργασίες των 

εκπαιδευτικών. 
 

Είναι σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 5 της από 11.3.2020 
ΠΝΠ που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020, όπως εν 
συνεχεία τροποποιήθηκε και ισχύει, και στις οποίες 
προβλέπεται η χορήγηση στους γονείς υπαλλήλους άδειας 
ειδικού σκοπού ή της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου. 
 

 

Α. Στην περίπτωση των εκπαιδευτικών που έχουν τέκνα, 
ανεξαρτήτως ηλικίας, που φοιτούν σε βρεφικούς, 
βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, σε σχολικές 
μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και 
εκπαίδευσης και υπάγονται τα ίδια στις περιπτώσεις, για τις 
οποίες η Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας 
έναντι του κορωνοϊού COVID-19 έχει συστήσει μακροχρόνια 
αποχή από το σχολείο και χρήση τηλεκπαίδευσης. 

Β. Στην περίπτωση που έχει ανασταλεί η λειτουργία 
τμήματος ή σχολικής μονάδας του τμήματος ή της σχολικής 
μονάδας, ή του παιδικού, βρεφικού και βρεφονηπιακού 
σταθμού, όπου φοιτά το τέκνο του εκπαιδευτικού, λόγω 
εμφάνισης επιβεβαιωμένου ή ύποπτου κρούσματος COVID-
19, όμως δεν έχει γίνει σύσταση προς τους γονείς να 
παραμείνουν σε κατ’ οίκον περιορισμό. 

Γ. Στην περίπτωση καθολικής αναστολής λειτουργίας 
σχολικών μονάδων, παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών 
σταθμών, όπου φοιτά το τέκνο του εκπαιδευτικού.  

 

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η 
 

Σύμφωνα με την τελευταία εγκύκλιο του 
ΥΠΑΙΘ (αρ. 158104/Ε3/18-11-2020) 

απαιτείται να αναγράφεται στο προΐμιο της 
απόφασης ειδική και πλήρης αιτιολογία για 

τη χορήγηση της άδειας με βάση τις 
πραγματικές ανάγκες τόσο της υπηρεσίας 

όσο και του ενδιαφερομένου/ης. 

• Αίτηση εκπαιδευτικού, με την οποία 
ζητάει τέσσερις ημέρες άδειας 
ειδικού σκοπού (συνεχόμενες ή 
διακεκομμένες).  
Δεν χορηγείται για χρονικό διάστημα 
μικρότερο των τεσσάρων ημερών. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
Κάθε τέταρτη ημέρα απουσίας στο 
σύνολο της εν λόγω άδειας 
χρεώνεται με κανονική άδεια ή με 
οποιαδήποτε άλλη άδεια δικαιούται 
ο εκπαιδευτικός, εκτός της 
αναρρωτικής, ανεξαρτήτως των 
προϋποθέσεων χορήγησης των 
αδειών αυτών (λ.χ. γονικές χωρίς να 
απαιτείται να προσκομίσει ο 
εκπαιδευτικός βεβαίωση παρουσίας 
του στο σχολείο, άδεια γάμου 
εφόσον τελέστηκε γάμος κατά το 
χρονικό διάστημα της άδειας ειδικού 
σκοπού). 
 

• Βεβαίωση από την οικεία 
εκπαιδευτική δομή, από την οποία 
προκύπτει ότι το τέκνο τους 
παρακολουθεί μαθήματα με 
τηλεκπαίδευση δυνάμει της 
ιατρικής βεβαίωσης που έχει 
υποβληθεί αρμοδίως στην 
εκπαιδευτική δομή (μόνο στην περ. 
Α της διπλανής στήλης) 
 

• Βεβαίωση φοίτησης τέκνου. 
 

 

• Κοινή δήλωση (εάν και οι δύο 
γονείς είναι δημόσιοι υπάλληλοι) 
ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση 
και τα χρονικά διαστήματα, εάν γίνει 
χρήση εκ περιτροπής. 
 

• Βεβαίωση εργασίας συζύγου ότι δεν 
τελεί σε άδεια ειδικού σκοπού, δεν 
τηλεργάζεται, δεν κάνει χρήση 
μειωμένου ωραρίου, δεν τελεί σε 
αναστολή εργασίας και δεν τελεί σε 
οποιαδήποτε άδεια. Ιδίως εάν είναι 
δημόσιος υπάλληλος επιπλέον ότι 
δεν τελεί σε άδεια ανατροφής 
τέκνου και δεν τελεί σε άδεια 
υπηρεσιακής εκπαίδευσης. 

 

• Πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης. 

 
 
 

  


