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56108/Ε3       ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
 

  

ΠΡΟΣ: 
 

1. τις Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης 

2.  τη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή 
Τεχνών και Επαγγελμάτων 

 

  

KOIN.: 
 

1.  Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε. & 
Δ.Ε. 

2.  Δ/νσεις Π/θμιας Εκπ/σης   
 
 

 
ΘΕΜΑ: Συμπληρωματική ενημέρωση για άδειες εκπαιδευτικών βάσει ρυθμίσεων για την 

αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού 

ΣΧΕΤ.: Η αριθ.  51887/Ε3/6.5.2020 (ΑΔΑ: ΩΤΖ346ΜΤΛΗ-ΚΚΤ) εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ με θέμα 
«Ενημέρωση για άδειες εκπαιδευτικών βάσει ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης 
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» 

Σε συνέχεια της σχετικής εγκυκλίου, σας ενημερώνουμε ότι: 

Α) Με το άρθρο 64 «Ειδικές ρυθμίσεις για την άδεια ειδικού σκοπού και τις λοιπές 
διευκολύνσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού» του πρόσφατα ψηφισθέντα ν. 4686/2020 (ΦΕΚ 96 
Α΄/12.5.2020) ορίζεται ότι: «Για το εκπαιδευτικό προσωπικό που απασχολείται με οποιοδήποτε 
καθεστώς εργασίας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, τυπική ή μη τυπικής, και της κατάρτισης 
εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76). Οι υποβληθείσες 
από την 1η Μαΐου έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος αιτήσεις για χορήγηση της άδειας ειδικού 
σκοπού εξετάζονται αποκλειστικά με βάση την παρούσα ρύθμιση». Σημειώνεται ότι η 
προαναφερόμενη παρ. 5 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (Α΄ 55) ορίζει ότι «5. Για την 
εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 έως και 4, για τους υπαλλήλους που απασχολούνται, με 
οποιοδήποτε καθεστώς εργασίας, στο Υπουργείο Υγείας, σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, στο 
Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και τους φορείς αυτού, καθώς και για το ένστολο προσωπικό, 
απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου της υπηρεσίας. Τα αρμόδια όργανα 
αποφαίνονται εάν είναι δυνατή η παροχή των διευκολύνσεων των παρ. 1 έως και 4 ή, στην 
περίπτωση που και οι δύο γονείς υπηρετούν στους ανωτέρω φορείς ή είναι ένστολο προσωπικό, σε 
ποιον από τους δύο γονείς είναι δυνατή η παροχή, με βάση τη θέση όπου υπηρετούν και τα 
καθήκοντα που ασκούν.» 

Ως εκ τούτου, πέραν της αιτιολογημένης απόφασης για τη χορήγηση της άδειας ειδικού 
σκοπού στους εκπαιδευτικούς, που αναφέρεται στην τελευταία παράγραφο του Κεφαλαίου Α΄ ΑΔΕΙΑ 

http://www.minedu.gov.gr/
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ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ (γονείς) στην ανωτέρω σχετική εγκύκλιο, προστίθεται ότι η αιτιολογημένη απόφαση 
της χορήγησης της άδειας ειδικού σκοπού του αρμόδιου οργάνου ισχύει από την 1η Μαΐου 2020. 

Β) εκδόθηκε η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/341/9188/11.5.2020 (ΦΕΚ 1800 Β΄/11.5.2020, ΑΔΑ: 
6Η3Β46ΜΤΛ6-Ψ54) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας 
σε άλλες ομάδες ευπαθείς/αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19» με την οποία 
καθορίστηκαν – εκ νέου –, πέραν των αναφερομένων του άρθρου εικοστού πέμπτου της από 
14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64 Α΄), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του 

ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 Α΄) [που ορίζουν ότι «Για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων 
μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, υπάλληλοι, που απασχολούνται 
σε δημόσιες υπηρεσίες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και νομικά 
πρόσωπα αυτών, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 
εντός Γενικής Κυβέρνησης με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι οποίοι είναι καρκινοπαθείς 
και υποβάλλονται σε χημειοθεραπείες ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση δύνανται να 
απουσιάζουν δικαιολογημένα με ειδική άδεια, εφόσον δεν απουσιάζουν ήδη από την 
Υπηρεσία για τον λόγο αυτό. Η ειδική άδεια απουσίας κατά το προηγούμενο εδάφιο παύει με 
απόφαση του αρμοδίου οργάνου όταν εκλείψουν οι λόγοι χορήγησής της. Με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας δύναται να επεκτείνεται η ως άνω διευκόλυνση και σε 
άλλες ευπαθείς ομάδες»], οι ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19 και 
καταργήθηκε η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/315/οικ.8030/18.3.2020 (ΦΕΚ 928 Β΄, ΑΔΑ: ΨΔ8Χ46ΜΤΛ6-4Σ0) 
κοινή υπουργική απόφαση. 

Κατόπιν των ανωτέρω, οι αναφερόμενες ως ομάδες αυξημένου κινδύνου στο Κεφάλαιο Β΄ 
ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ (ευπαθείς ομάδες) της σχετικής εγκυκλίου επανακαθορίζονται ως ακολούθως: 

1.1. Άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών. 

1.2. Ασθενείς/άτομα ηλικίας άνω των 45 ετών με: 

α) ανθεκτική αρτηριακή υπέρταση παρά την μέγιστη αγωγή 

β) αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη: HbA1c του τελευταίου 3μήνου: ≥8.0% ή Μ.Ο. τιμών 
γλυκόζης αίματος >200 mg/dL τις τελευταίες 7 ημέρες και ασθενείς με μικρο/μακρο 
αγγειακές επιπλοκές 

γ) χρόνια αναπνευστικά νοσήματα μέτριου προς σοβαρού βαθμού: ασθενείς με άσθμα με 
≥2 παροξύνσεις κατά το τελευταίο έτος παρά την μέγιστη αγωγή (με β-διεγέρτη και 
εισπνεόμενο κορτικοειδές), ασθενείς με ΧΑΠ που βρίσκονται σε οξυγονοθεραπεία κατ’ 
οίκον, ή παρουσίασαν ≥2 παροξύνσεις κατά το τελευταίο έτος ή/και μία νοσηλεία σε 
νοσοκομείο, ασθενείς σε μόνιμη οξυγονοθεραπεία για άλλες αναπνευστικές παθήσεις 

δ) χρόνια καρδιαγγειακά νοσήματα εφ’ όσον παρουσιάζουν: κλάσμα εξώθησης αριστεράς 
κοιλίας:< 40%, ενεργό ισχαιμία του μυοκαρδίου, άνω του μετρίου βαθμού στένωση ή 
ανεπάρκεια μιτροειδούς ή αορτικής βαλβίδας, πνευμονική υπέρταση, ιστορικό 
πρόσφατης καρδιοχειρουργικής επέμβασης (προ τριμήνου) καθώς και οι 
μυοκαρδιοπάθειες 

ε) χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου που υποβάλλονται σε εξωνεφρική 
κάθαρση 

στ) χρόνια ηπατική ανεπάρκεια (κίρρωση). 

1.3. Άτομα με υψηλό δείκτη μάζας σώματος (BMI>40)  

1.4. Άτομα όλων των ηλικιών που παρουσιάζουν σοβαρή ανοσοκαταστολή (συγγενή ή 
επίκτητη) σύμφωνα με τη γνώμη του θεράποντος ιατρού - Μεταμοσχευμένοι που 
λαμβάνουν >2 ανοσοκατασταλτικά φάρμακα – HIV ασθενείς με CD4 

1.5. Ασθενείς με διάγνωση νεοπλασίας κατά την τελευταία πενταετία ή που βρίσκονται υπό 
χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία, ή ανοσοθεραπεία 

1.6. Ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες, δρεπανοκυτταρική αναιμία και 
πολυμεταγγιζόμενα άτομα 

1.7. Γυναίκες που κυοφορούν. 

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Η3Β46ΜΤΛ6-Ψ54
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Κατά τα λοιπά, ισχύει η σχετική εγκύκλιος και – σε λοιπές λεπτομέρειες – οι 6 εγκύκλιοι του 
ΥΠΕΣ που αναφέρονται σε αυτήν. 

 

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ 
 
 

ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ 
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 
19. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Παιδείας  
20. Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών 
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