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                19 Μαΐου 2020 
 
Διευθυντές/Διευθύντριες 
Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης,  
και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  
 
 

Θέμα:  Οδηγίες που αφορούν εργασιακά θέματα Δημόσιων Εκπαιδευτικών 
Λειτουργών ενόψει της επαναλειτουργίας των Σχολικών Μονάδων από 21 Μαΐου 

2020, στο πλαίσιο της σταδιακής άρσης  των μέτρων που λαμβάνονται για 
αντιμετώπιση του κoρωνοϊού  

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια και κατά αναλογία της εγκυκλίου 
του Υπουργείου Οικονομικών με αρ.1616 και ημερομηνία 6.5.2020, η οποία 
επισυνάπτεται, σας αναφέρω τα εξής: 

2. Κατά την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων, παρουσιάζονται βάσει του 
Διατάγματος της 5ης Μάϊου, οι ακόλουθες κατηγορίες εκπαιδευτικών που κωλύονται, ως 
προς την ανελλιπή παρουσία τους σε αυτές: 

(α) Εκπαιδευτικοί που ανήκουν στις ευπαθείς Ομάδες κατηγορίας Β και 

(β) Εκπαιδευτικοί που είναι γονείς παιδιών ηλικίας μέχρι 15 ετών ή/και 
παιδιών με αναπηρίες ανεξαρτήτως ηλικίας και είναι υποχρεωμένοι να 
αναλάβουν οι ίδιοι  την φύλαξή τους, είτε γιατί το σχολείο στο οποίο φοιτούν θα 
παραμείνει κλειστό, είτε γιατί τα παιδιά τους θα φοιτούν εκ περιτροπής σε αυτό.  

3. Για την απουσία των εκπαιδευτικών της Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες, η Διεύθυνση της 
κάθε σχολικής μονάδας να μεριμνήσει για να αναπληρωθούν οι ώρες διδασκαλίας 
εκπαιδευτικού που θα απουσιάζει για τους ως άνω λόγουςꞏ σε περίπτωση που αυτό είναι 
πρακτικά αδύνατο, θα γίνεται αίτηση για αντικατάσταση για τις αντίστοιχες ώρες 
διδασκαλίας.   

4. (α) Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι συγκαταλέγονται στις ευπαθείς ομάδες κατηγορίας 
Β΄ θα απασχοληθούν κατ’ οίκον παρέχοντας εξ αποστάσεως διδασκαλία σε μαθητές που 
συγκαταλέγονται στις ευπαθείς ομάδες και παραμένουν στο σπίτι. 



 

 

(β) Αν η εξ αποστάσεως διδασκαλία /στήριξη δεν είναι δυνατή ή/και δυνατή σε βαθμό 
που να εγκρίνεται ως ικανοποιητική από τη Διεύθυνση της Σχολικής Μονάδας τότε οι  
Εκπαιδευτικοί που ανήκουν στις ευπαθείς Ομάδες κατηγορίας Β’ θα πρέπει να 
υποβάλουν ειδική άδεια ασθενείας η οποία θα λογίζεται ως άδεια ασθενείας. Το αίτημα 
θα πρέπει να υποβληθεί μέσω της συνήθους διαδικασίας (μέσω ΣΕΠ, υποδεικνύοντας 
ότι η άδεια αφορά την ειδική άδεια ασθενείας), προσκομίζοντας σχετικό ιατρικό 
πιστοποιητικό από τον Προσωπικό τους Ιατρό ή τον θεράποντα Ιατρό ή Ιατρό Εργασίας, 
ως αποδεικτικό στοιχείο ότι εμπίπτουν στην Β Κατηγορία. 

5. Οι εκπαιδευτικοί που προτίθενται να αιτηθούν την «Ειδική Άδεια Απουσίας σε 
εργαζόμενους στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα για Λόγους Δημοσίου 
Συμφέροντος για Φροντίδα Παιδιών μέχρι 15 ετών ή Παιδιών με Αναπηρία», η οποία 
παραχωρείται με τους όρους που περιγράφονται στην προαναφερόμενη εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών, θα πρέπει να αποστείλουν το ειδικό έντυπο στην Διεύθυνση 
Εκπαίδευσης στην οποία υπάγονται, μέσω της Διεύθυνσης του Σχολείου και του οικείου 
Επαρχιακού Γραφείου Παιδείας. 

6. Νοείται ότι, εάν ένας γονέας λάβει την «Ειδική Άδεια Απουσίας», ο άλλος δεν 
μπορεί να τη λάβει για την ίδια περίοδο.  

7. Όλοι οι Εκπαιδευτικοί που ανήκουν στις ευπαθείς Ομάδες κατηγορίας Α΄ θα 
πρέπει να προσέρχονται στο σχολείο και ο Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας θα πρέπει 
να παρέχει συστάσεις ή/και διευθετήσεις ή/και διευκολύνσεις για επαφή με όσο το δυνατό 
λιγότερους συναδέλφους/ μαθητές πέραν των απολύτως απαραίτητων στο πλαίσιο του 
διδακτικού προγράμματός τους. 

8. Παρακαλώ για συμμόρφωσή σας ως προς τις οδηγίες. 

  

 

                                                                                       

            Δρ Κυπριανός Δ. Λούης                    Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης  
                   Διευθυντής  
        Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης  

         Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


