
 

 

 

 

ΠΡΟΣ: 

 

 

 

                       

                 
 

                                                                                                   
                                                                                                           Ο Δ/ΝΤΗΣ   

                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
---------- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  Δ/ΝΣΗ  Π/ΘΜΙΑΣ 
&  Δ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

Δ/ΝΣΗ  Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

-------------------               Δ/Σ ήΝ/γειο 
Ταχ. Δ/νση     :  
  
Ιστοσελίδα          :  
Πληροφορίες  :  
Τηλέφωνο      :   
 
FAX             :  
e-mail          :  

Πειραιάς,    
Αρ.Πρ.  

ΘΕΜΑ:  : «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ-ΚΑΝΟΝΙΚΗ »    
                              
               O Δ/ντης/ντρια  ή Προϊσταμένη/ος  του Δ/Σ........ή Ν/Γ …. 
     Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η : 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 48-49 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α’), όπως ισχύουν.  
2. Την από 11-03-2020 πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55 Α’), όπως ισχύει. 
3. Την αρ. 136503/Ε3/08-10-2020 (ΑΔΑ: 9ΚΛΞ46ΜΤΛΗ-8ΔΠ) εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

4. Την αρ. 158104/Ε3/18-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΩΟΚ46ΜΤΛΗ-ΦΣΥ) εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

5. Την αρ.  Φ.351.5/43/67822/Δ1/05-05-2014 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. 
6. Την αρ. Φ.353.1/26/153324/Δ1/25-9-2014 Υ.Α.(Φ.351.5/85/162843/Δ1/9-10-2014 τ.Β΄) 
7. Την αρ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002 Υ.Α. (ΦΕΚ 1340 Β΄)  «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και 

αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Απόφαση ορισμού Δ/ντη ή Προϊσταμένου με υπ. αρ. … 
9. Την από  /  /     Βεβαίωση εργασίας του/της συζύγου ότι δεν κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, δεν 

τηλεργάζεται, δεν είναι σε εκ περιτροπής εργασία ή αναστολή σύμβασης, δεν κάνει χρήση μειωμένου ωραρίου, 
δεν τελεί σε αναστολή εργασίας και δεν τελεί σε οποιαδήποτε άδεια (εκτός της αναρρωτικής). 

     10.  Την  από   /  /2020 σχετική αίτηση του/της  εκπαιδευτικού. 
     11.  Βεβαίωση από την οικεία σχολική μονάδα του τέκνου περί αναστολής λειτουργίας  του τμήματος ή της σχολικής  
     μονάδας.  
     12. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.  
     13. Το γεγονός ότι …..(Στο σημείο αυτό αναγράφεται η ειδική και πλήρης αιτιολογία που απαιτεί η αρ. 158104/Ε3/18-   
     11-2020 εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ λ.χ. υπάρχει αδυναμία φύλαξης του τέκνου από άλλο μέλος της 
οικογένειας/αντικειμενική δυσκολία φύλαξης του τέκνου σε συνδυασμό με την παροχή τηλεκπαίδευσης, επειδή το 
τέκνο/τα τέκνα είναι ηλικίας  κάτω των  12 ετών..κ.λπ.). 

                                               
                                             α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
 
Χορηγούμε στ   κ.              του (πατρώνυμο)           , εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ  , του Δ/Σ         , της Δ/νσης Π.Ε. Πειραιά, άδεια 
απουσίας ειδικού σκοπού τριών (3) εργάσιμων ημερών από  /  /  έως  /  /  / και Κανονική Άδεια Απουσίας μιας (1) 
εργάσιμης ημέρας  από   /  /2020 έως     /  /2020, με αποδοχές.  
Υπόλοιπο κανονικών Αδειών για το έτος 2020 --. 

Τ…  κ……..    
εκπ/κό κλάδου… 
του   Δ/Σ ή Ν/γειου  ------- 
 


