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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’ και Β΄ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΕΠ - ΕΒΠ
--Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 – Μαρούσι
Ιστοσελίδα: http://www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες:
Email

Αρ. Πρωτ.
Βαθμός Προτερ.
158104/Ε3 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
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.

: t09ppe2@minedu.gov.gr (ΠΕ),
t09pde2n@minedu.gov.gr (ΔΕ)
eep-evp@minedu.gov.gr (ΕΕΠ-ΕΒΠ)

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού στους εκπαιδευτικούς/
μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ
ΣΧΕΤ.: 1. Οι με αριθ. 51887/Ε3/6.5.2020. (ΑΔΑ: ΩΤΖ346ΜΤΛΗ-ΚΚΤ) και 136503/Ε3/8.10.2020 (ΑΔΑ:
9ΚΛΞ46ΜΤΛΗ-8ΔΠ) εγκύκλιοί μας
Σας υπενθυμίζουμε σχετικά με τη χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού σε εκπαιδευτικούς και μέλη
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) ότι είναι σε ισχύ
οι διατάξεις του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ 55 Α’),
όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 Α’). Επίσης, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα
με την παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 4722/2020 (ΦΕΚ 177 Α΄) καταργείται η διάταξη της παρ. 8 του
άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (κύρωση με το άρθρο 2 του ν.
4682/2020), όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 38ου της από 20.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (κύρωση με το άρθρο 1 του ν.4683/2020), σύμφωνα με την οποία η άδεια
ειδικού σκοπού χορηγούνταν και στους υπαλλήλους, των οποίων τα τέκνα ηλικίας έως τεσσάρων (4)
ετών δεν φοιτούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς. Ως εκ τούτου, στους/στις εκπαιδευτικούς και τα μέλη
ΕΕΠ-ΕΒΠ, των οποίων τα τέκνα δεν έχουν εγγραφεί σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, δεν χορηγείται
άδεια ειδικού σκοπού.
Επισημαίνεται ότι η παρ. 5 του άρθρου 5, <<Άδεια ειδικού σκοπού δημοσίων υπαλλήλων και
λοιπές διευκολύνσεις>> της από 11.03.2020 ΠΝΠ (Α' 55) περί αιτιολογημένης απόφασης του αρμοδίου
οργάνου για την χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού, λαμβανομένων υπόψη και των αναγκών της
υπηρεσίας , η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76) ορίζει τα εξής:
«...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».
Σελίδα 1 από 3

ΑΔΑ: ΨΩΟΚ46ΜΤΛΗ-ΦΣΥ
Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 64, <<Ειδικές ρυθμίσεις για την άδεια ειδικού σκοπού και τις
λοιπές διευκολύνσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού>>, του ν. 4686/2020 (Α' 96) προβλέπονται τα
εξής: «Για το εκπαιδευτικό προσωπικό που απασχολείται με οποιοδήποτε καθεστώς εργασίας σε όλες
τις βαθμίδες της δημόσιας εκπαίδευσης, τυπικής ή μη τυπικής, και της κατάρτισης εφαρμόζονται τα
προβλεπόμενα στην παράγραφο 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 2020 και έως την έναρξη ισχύος του παρόντος αιτήσεις για χορήγηση της άδειας ειδικού
σκοπού εξετάζονται αποκλειστικά με βάση την παρούσα ρύθμιση».
Δηλαδή, όπως αναφέρεται και στις ανωτέρω σχετικές εγκυκλίους της Υπηρεσίας μας, η άδεια
ειδικού σκοπού στους εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ χορηγείται ύστερα από αίτηση του/της
ενδιαφερόμενου/ης με αιτιολογημένη απόφαση του οργάνου που είναι αρμόδιο για τη χορήγηση των
κανονικών αδειών. Η αιτιολογία αναγράφεται στο προοίμιο της απόφασης. Για τη χορήγηση της άδειας
ειδικού σκοπού προηγείται αίτηση του/ της ενδιαφερόμενου/ης προσκομίζοντας δικαιολογητικά για
την ισχυροποίηση του αιτήματος.
Κατά την τρέχουσα περίοδο που τα σχολεία τελούν σε καθεστώς προσωρινής αναστολής της δια
ζώσης λειτουργίας και οι εκπαιδευτικοί απασχολούνται με τηλεκπαίδευση, καλούμενοι να
ανταποκριθούν σε ιδιαίτερες και κρίσιμες συνθήκες, η αιτιολογία θα πρέπει να είναι ειδική και πλήρης
με βάση τις πραγματικές ανάγκες τόσο της υπηρεσίας όσο και του/της ενδιαφερομένου/ης.
Δεδομένης, λοιπόν, της αναγκαιότητας παροχής διδακτικού/ υποστηρικτικού έργου σε
συνδυασμό με το γεγονός ότι η παροχή τηλεργασίας/τηλεκπαίδευσης δύναται να συνδυάζεται με τη
φύλαξη των τέκνων, ιδίως αν τα τέκνα είναι ηλικίας δώδεκα (12) ετών και άνω (τάξεων Γυμνασίου),
στο πλαίσιο της αιτιολόγησης για τη χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού θα πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη στοιχεία, όπως η ηλικία των τέκνων, ο τρόπος και ο τόπος παροχής διδακτικού έργου, η ύπαρξη
άλλου μέλους της οικογένειας στο σπίτι για τη φύλαξη τέκνων, όπως συζύγου που εργάζεται εξ
αποστάσεως ή σε εταιρεία της οποίας η λειτουργία έχει ανασταλεί ή εκπαιδευτικού σε διαφορετική
βαθμίδα εκπαίδευσης από σύζυγο-εκπαιδευτικό ή το τέκνο.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε περίπτωση που και ο/η σύζυγος εργάζεται στο δημόσιο, αλλά δεν
απασχολείται σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας και στις λοιπές υπηρεσίες της παρ.5 του άρθρου
5 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (Α' 55), θα πρέπει για να εξεταστεί το αίτημα της/του εκπαιδευτικού να
υπάρχει αιτιολογημένη απόφαση της υπηρεσίας του/της συζύγου περί μη χορήγησης άδειας ειδικού
σκοπού.
Άδειες ειδικού σκοπού που ήδη έχουν χορηγηθεί επανεξετάζονται σύμφωνα με τα ανωτέρω.
`

Με εντολή Υπουργού
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
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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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