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Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
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Σύλλογο για την κυστική ίνωση 
Βασιλειάδου 4-6
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Email: cfathess@gmail.com 
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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ 
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ΘΕΜΑ: Παρέχονται πληροφορίες

ΣΧΕΤ.: 1.To  αριθ. 524/12.05.2020 έγγραφο τoυ Συλλόγου για την κυστική ίνωση (αριθμ. πρωτ. Γρ. 
Υπουργού 4814/13.05.2020)

2. Η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14.05.20 (ΦΕΚ 1856 Β/15.05.2020) ΚΥΑ

Σε απάντηση του σχετικού (1) εγγράφου σας,  και κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων μας,  σας 
γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Έχουν εκδοθεί οι αριθ. 51887/Ε3/06.05.2020 (ΑΔΑ: ΩΤΖ346ΜΤΛΗ-ΚΚΤ), 56108/Ε3/14.05.2020 (ΑΔΑ: 
Ω38Η46ΜΤΛΗ-ΥΡ1) και 58146/Ε3/18.05.2020 (ΑΔΑ: 64Γ746ΜΤΛΗ-ΛΣ7) εγκύκλιοι του ΥΠΑΙΘ. Σε αυτές 
τις εγκυκλίους δίνεται γενική ενημέρωση για τα ισχύοντα επί Α. των Αδειών Ειδικού Σκοπού (Γονείς), 
Β. των Ειδικών Αδειών (Ευπαθείς Ομάδες) και Γ. των Αναρρωτικών Ειδικού Σκοπού στους εκπ/κούς 
και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης. Για λοιπές λεπτομέρειες, γίνεται παραπομπή στις 
εγκυκλίους του ΥΠΕΣ που αφορούν το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων μεταξύ των οποίων και η 
αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12.03.2020 (ΑΔΑ:ΩΦΠΩ46ΜΤΛ-87Χ) και 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/110/οικ.8189/20.03.2020  (ΑΔΑ: 6Δ8Ι46ΜΤΛ6-8ΞΩ)  εγκύκλιοι του ΥΠΕΣ. 

• Στην αριθ.  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12.03.2020 (ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ-87Χ) εγκύκλιο του 
ΥΠΕΣ, στο Κεφάλαιο Β΄ αναφέρεται ότι «Υπάλληλοι του Δημοσίου που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του αρ. 5 της ΠΝΠ και ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, στην περίπτωση που είναι 
τοποθετημένοι σε υπηρεσίες εξυπηρέτησης κοινού, πρέπει με ευθύνη του αρμοδίου για τα θέματα 
ανθρώπινου δυναμικού του φορέα προϊσταμένου να διατίθενται εκτάκτως σε υπηρεσίες back office, 
ήτοι να ασκούν καθήκοντα, για τα οποία δεν απαιτείται η καθημερινή επαφή με κοινό, χωρίς να είναι 
απαραίτητη η έκδοση σχετικής απόφασης, καθώς σκοπός είναι η προστασία της υγείας των 
υπαλλήλων λόγω ανωτέρας βίας. Η άσκηση των καθηκόντων αυτών από τους εν λόγω υπαλλήλους 
για τον ανωτέρω λόγο διενεργείται υποχρεωτικά από την Υπηρεσία και οι υπάλληλοι, τους οποίους 
αφορά, είναι υποχρεωμένοι για την άσκηση των καθηκόντων αυτών για όσο χρονικό διάστημα 
απαιτείται. Ως ευπαθείς ομάδες για την εφαρμογή των ανωτέρω ορίζονται τα άτομα με σοβαρά 
χρόνια νοσήματα (καρδιαγγειακά νοσήματα, νοσήματα του αναπνευστικού, σακχαρώδη διαβήτη) και 
όσοι τελούν σε ανοσοκαταστολή."  Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω αναφερόμενα εφαρμόζονταν πριν 
από την έκδοση του άρθρου εικοστού πέμπτου της από 14.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 64 Α΄), όπως αυτή 
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κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 Α΄) που ορίζει 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». Ακολούθως, 
εκδόθηκε η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16.03.2020 (ΑΔΑ: ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1) εγκύκλιος του 
ΥΠΕΣ, η οποία αφού παραθέτει τις προαναφερθείσες διατάξεις του άρθρου εικοστού πέμπτου της 
από 14.03.2020 ΠΝΠ αναφέρει ότι «Βάσει των ανωτέρω οι ευπαθείς ομάδες κατά την έννοια των 
σχετικών προαναφερόμενων διατάξεων, οι οποίοι είναι καρκινοπαθείς και υποβάλλονται σε 
χημειοθεραπείες ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση, εφόσον δεν απουσιάζουν ήδη από την 
υπηρεσία νομίμως εκ του λόγου αυτού, υποχρεωτικά τους χορηγείται ειδική άδεια λόγω της έκτακτης 
κρίσης του κορωνοϊού. [...] Σε περίπτωση που οριστούν επιπλέον ευπαθείς ομάδες, πέραν των ρητώς 
προβλεπομένων στην από 14.03.2020 ΠΝΠ, η Υπηρεσία μας θα προβεί κατ’ επειγόντως στην έκδοση 
της σχετικής Κ.Υ.Α. και σε άμεση ενημέρωση των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων και υπηρεσιών, στο 
πλαίσιο της συστηματικής προσπάθειας που γίνεται για την κατά το δυνατόν λυσιτελή λήψη μέτρων 
για την αντιμετώπιση της παρούσας έκτακτης κρίσης. Η λήξη της άδειας αυτής προσδιορίζεται από 
την έκλειψη των λόγων χορήγησής της. Οι ως άνω ευπαθείς ομάδες δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, 
με δήλωσή τους στη Δ/νση προσωπικού να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία υπό τις προϋποθέσεις 
του κεφαλαίου Α’ της παρούσης εγκυκλίου.». Από τα ανωτέρω είναι εμφανές ότι οι ανήκοντες σε 
ευπαθείς ομάδες δημόσιοι υπάλληλοι, προ της έκδοσης της από 14.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 64 Α΄) έπρεπε 
"με ευθύνη του αρμοδίου για τα θέματα ανθρώπινου δυναμικού του φορέα προϊσταμένου να 
διατίθενται εκτάκτως σε υπηρεσίες back office", ενώ, μετά την έκδοση της από 14.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 
64 Α΄) έπρεπε να τους χορηγηθεί «υποχρεωτικά ειδική άδεια λόγω της έκτακτης κρίσης του 
κορωνοϊού» ή «εφόσον το επιθυμούν να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία».

• Περαιτέρω, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου εικοστού πέμπτου της από 14.03.2020 ΠΝΠ 
(ΦΕΚ 64 Α΄) εκδόθηκε αρχικά η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/315/οικ.8030/18.03.2020 (ΦΕΚ 928 Β΄, ΑΔΑ: 
ΨΔ8Χ46ΜΤΛ6-4Σ0) κοινή υπουργική απόφαση και κατόπιν η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/341/9188/11.05.2020 
(ΦΕΚ 1800 Β΄/11.05.2020, ΑΔΑ: 6Η3Β46ΜΤΛ6-Ψ54) κοινή υπουργική απόφαση με τις οποίες 
επεκτάθηκαν – διαδοχικά – οι ανήκοντες στις «ευπαθείς ομάδες» πέραν των οριζόμενων στο άρθρο 
εικοστό πέμπτο της από 14.03.2020 ΠΝΠ , ήτοι οι δημόσιοι υπάλληλοι στους οποίους χορηγείται 
υποχρεωτικά ειδική άδεια λόγω της έκτακτης κρίσης του κορωνοϊού και με την   
ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14.05.20 (ΦΕΚ 1856 Β/15.05.2020) κ.υ.α. οι «ευπαθείς ομάδες» καθορίστηκαν 
ως ακολούθως:
1.1. Άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών.

1.2. Άτομα με βαριά καρδιοπάθεια, ή και άτομα με χρόνια καρδιαγγειακά νοσήματα, που εμφανίζουν 
την ακόλουθη συμπτωματολογία: 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, ή και ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία άλλης καρδιαγγειακής 
πάθησης.

1.3. Άτομα με ανθεκτική αρτηριακή υπέρταση παρά τη μέγιστη αγωγή.

1.4. Άτομα με βαριά πνευμονοπάθεια ή και με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα μέτριου προς 
σοβαρού βαθμού που εμπίπτουν στην ακόλουθη ή και ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία: 
ασθενείς με άσθμα με 2 παροξύνσεις κατά το τελευταίο έτος, παρά τη 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 
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μόνιμη οξυγονοθεραπεία για άλλες αναπνευστικές παθήσεις, ή και ισάξιας βαρύτητας 
συμπτωματολογία άλλης πνευμονικής πάθησης.

1.5. Άτομα με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη. Ιδίως ως προς τα άτομα με αρρύθμιστο σακχαρώδη 
διαβήτη ως ενδεικτικές τιμές λαμβάνονται οι ακόλουθες: 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, ή και ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία.

1.6. Άτομα που παρουσιάζουν βαριές νευρολογικές/ νευρομυϊκές παθήσεις.

1.7. Άτομα με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, που υποβάλλονται σε εξωνεφρική 
κάθαρση.

1.8. Άτομα με χρόνια ηπατική ανεπάρκεια (κίρρωση).

1.9. Άτομα με υψηλό δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ>40).

1.10. Άτομα που παρουσιάζουν σοβαρή ανοσοκαταστολή (συγγενή ή επίκτητη) σύμφωνα με τη 
γνώμη του θεράποντος ιατρού Μεταμοσχευμένοι που λαμβάνουν 2 ή περισσότερα 
ανοσοκατασταλτικά φάρμακα HIV ασθενείς με CD4≤200/μL.

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

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

1.13. Γυναίκες που κυοφορούν.

2. Οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στις ανωτέρω ομάδες αυξημένου κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων 
και των ατόμων που παρουσιάζουν σοβαρή ανοσοκαταστολή (εδ.1.10), δύνανται να απουσιάζουν 
δικαιολογημένα με ειδική άδεια, εφόσον δεν απουσιάζουν ήδη από την υπηρεσία για τον λόγο αυτό. 
Σχετική είναι και η με αριθ. (ΔΙΔΑΔ/Φ.69/115/9670/18.5.2020 (ΑΔΑ: ΨΩ4446ΜΤΛ6-ΠΡΧ)  του ΥΠΕΣ.

• Από τα ανωτέρω είναι σαφές ότι οι εκπ/κοί της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης επανέρχονται στη 
δια ζώσης διδασκαλία με το σταδιακό άνοιγμα των σχολικών μονάδων σε χρόνο κατά τον οποίο 
έχουν επεκταθεί – σε μεγάλο βαθμό - τα άτομα που ανήκουν στις «ευπαθείς ομάδες» και στα οποία 
χορηγείται υποχρεωτικά «ειδική άδεια». Ως εκ τούτου, φρονούμε ότι διασφαλίζεται η υγεία των 
εκπαιδευτικών που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ

Εσωτ. διανομή:
1.Γραφείο Υπουργού (αριθ. πρωτ. 4814/13.05.2020)
2. Γεν. Δ/νση Εκπ/κού Προσ/κού Π.Ε. & Δ.Ε. 
3. Δ/νση Υπηρεσιακής Κατάστασης & Εξέλιξης Εκπ/κού Προσ/κού Π.Ε. & Δ.Ε. – Τμήματα Α΄ & Β΄
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