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Κοιν.:  Α) Υπουργό Εςωτερικϊν 
Β) Γ.Γ. Ανκρϊπινου 
Δυναμικοφ Δθμοςίου 
Τομζα του Υπουργείου 
Εςωτερικϊν 

 
ΘΕΜΑ: Περιοριςμζνθ Λειτουργία Τπθρεςιϊν του Τπουργείου Παιδείασ και 
Θρθςκευμάτων 
 

Η ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
 

Ζχοντασ υπόψθ: 
Α. Τισ διατάξεισ: 
1. Τθσ παρ. 5 του άρκρου 5 του Συντάγματοσ 
2. Τθσ από 11/03/2020 Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (Α,55) και ειδικότερα 

τθν παρ.6 του άρκρου 5 αυτισ,  
3. Τθσ από 14/03-2020 Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (Α,64) και ειδικότερα 

του άρκρου 25ου αυτισ 
4. Του ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία και διαφάνεια τθσ 

Κυβζρνθςθσ, των κυβερνθτικϊν οργάνων και τθσ κεντρικισ δθμόςιασ 
διοίκθςθσ» (Α,133/07-08-2019), 

5. Του Π.Δ.18/2018 (Α,31): «Οργανιςμόσ Υπουργείου Παιδείασ, Έρευνασ και 
Θρηςκευμάτων», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 

6. Του Π.Δ.81/2019 (Α,114) «Σφςταςθ, ςυγχϊνευςθ, μετονομαςία και κατάργθςθ 
Υπουργείων και κακοριςμόσ των αρμοδιοτιτων τουσ - Μεταφορά υπθρεςιϊν 
και αρμοδιοτιτων μεταξφ Υπουργείων», 

7. Του Π.Δ.83/2019 (Α,121) «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Υπουργϊν, 
Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και Υφυπουργϊν», 

8. Του Π.Δ.84/2019 (Αϋ123) «Σφςταςθ και κατάργθςθ Γενικϊν Γραμματειϊν και 
Ειδικϊν Γραμματειϊν/Ενιαίων Διοικθτικϊν Τομζων Υπουργείων»  

9. Τθν υπ’ αρ.πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16-03-2020 εγκφκλιο του 
Υπουργείου Εςωτερικϊν με κζμα: «Επιπρόςκετα μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ 
τθσ ανάγκθσ περιοριςμοφ τθσ διαςποράσ του κορωνοιοφ» 

Β. Τθν εξαιρετικά επείγουςα και απρόβλεπτθ ανάγκθ για τθν αντιμετϊπιςθ των 
αρνθτικϊν ςυνεπειϊν λόγω τθσ εμφάνιςθσ του κορωνοϊοφ COVID-19, τον 
περιοριςμό τθσ διάδοςισ του και τθ λιψθ ςυναφϊν και αναγκαίων μζτρων.  
Γ. Το γεγονόσ ότι θ λειτουργία των Α.Ε.Ι., των Σχολικϊν μονάδων και λοιπϊν δομϊν 
εκπαίδευςθσ και χϊρων ςυνάκροιςθσ κοινοφ ζχει αναςταλεί 
Δ. Το μεγάλο πλικοσ του προςωπικοφ που απαςχολείται ςτισ διοικθτικζσ υπθρεςίεσ 
του Υπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, ςτισ Περιφερειακζσ Δ/νςεισ και 
Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ τθσ χϊρασ, τισ υπθρεςίεσ που υπάγονται ςε αυτζσ και το 
διοικθτικό ζργο που αςκείται ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ,. 



Ε. Τισ ςυςτάςεισ του ΕΟΔΥ και τισ ανακοινϊςεισ του Π.Ο.Υ. ωσ προσ τα μζτρα 
αποτροπισ τθσ εξάπλωςθσ του Κορωνοϊοφ, και ιδίωσ για τθν προάςπιςθ τθσ 
δθμόςιασ υγείασ, τθν προςταςία των εργαηομζνων τθν εξυπθρζτθςθ του δθμοςίου 
ςυμφζροντοσ και τθν εφρυκμθ και ςυνεχι λειτουργία των υπθρεςιϊν του 
Υπουργείου 
τ. Τθν από 25-04-2017 Ηλεκτρονικι Υπθρεςία του Υπουργείου προσ τουσ πολίτεσ 
για τθν υποβολι θλεκτρονικϊν αιτιςεων μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
https://mydocs.minedu.gov.gr, οι οποίεσ πρωτοκολλϊνται αυτομάτωσ.  
Η. Το γεγονόσ ότι από τθν παροφςα απόφαςθ δεν προκαλείται δαπάνθ ςτον 
Κρατικό Προχπολογιςμό. 

 
Α π ο φ α ς ί η ο υ μ ε  

 
Κρίνεται ςκόπιμθ θ εκ περιτροπισ εργαςία των εργαηομζνων ςτισ διοικθτικζσ 

υπθρεςίεσ του Υπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, ςτισ Περιφερειακζσ 

Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ, ςτισ Δ/νςεισ Εκπαίδευςθσ τθσ χϊρασ και τισ 

εποπτευόμενεσ υπθρεςίεσ, κακϊσ και του διοικθτικοφ προςωπικοφ των ςχολικϊν 

μονάδων αρμοδιότθτασ τουσ (διευκυντζσ, υποδιευκυντζσ) ανά πζντε (5) εργάςιμεσ 

θμζρεσ (από Δευτζρα ζωσ Παραςκευι), ςε Ομάδεσ που ςυγκροτοφνται με ευκφνθ 

του εκάςτοτε Προϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ, Αυτοτελοφσ Διεφκυνςθσ, 

Αυτοτελοφσ Τμιματοσ, Περιφερειακοφ Δ/ντι Εκπαίδευςθσ και Δ/ντι Εκπαίδευςθσ, 

λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ δικαιοφχουσ άδειασ ειδικοφ ςκοποφ, κακϊσ και τουσ 

υπαλλιλουσ που εμπίπτουν ςτισ ομάδεσ του άρκρου 25ου τθσ ΠΝΠ/14-03-2020, 

Α,64 ι ζτερθσ ΚΥΑ του ΥΠΕΣ και του ΥΠ.ΥΓ. που δφναται να ακολουκιςει, ιτοι τουσ 

δικαιοφχουσ ειδικισ άδειασ απουςίασ.  

Ιδιαίτερθ μζριμνα λαμβάνεται για τθν εξαςφάλιςθ τθσ παροχισ των υπθρεςιϊν 

Φφλαξθσ, Ιατρείου, Π.Σ.Ε.Α., Αςφάλειασ και Υποςτιριξθσ Πλθροφοριακϊν 

Συςτθμάτων, Επικοινωνιϊν, Διοικθτικοφ/Οικονομικοφ, ΕΣΠΑ, Κλθτιρων, Οδθγϊν και 

Κακαριότθτασ.  

 

Ο Προϊςτάμενοσ Γενικισ Διεφκυνςθσ, Αυτοτελοφσ Διεφκυνςθσ, Αυτοτελοφσ 

Τμιματοσ, ο Περιφερειακόσ Δ/ντισ Εκπαίδευςθσ, ο Διευκυντισ Εκπαίδευςθσ και εν 

γζνει ο άμεςα Προϊςτάμενοσ υπθρεςίασ και κάκε ςχολικισ μονάδασ οφείλει να 

ςυντάξει αναλυτικι κατάςταςθ των υφιςταμζνων του υπαλλιλων που αςκοφν 

διοικθτικό ζργο, ςτον οποίο κα περιλαμβάνεται, ανά υπθρεςιακι μονάδα, 

Επϊνυμο, Όνομα, κινθτό τθλζφωνο, ςτακερό τθλζφωνο και e-mail. Η κατάςταςθ 

αυτι κοινοποιείται ςε μορφι excel, θλεκτρονικά, ςτθν αρμόδια Δ/νςθ Ανκρϊπινου 

Δυναμικοφ ι ςτον οικείο Περιφερειακό Διευκυντι ι Διευκυντι Εκπαίδευςθσ όπου 

αυτόσ υπάγεται.  

 

Εν ςυνεχεία καλείται να διερευνιςει, με προγραμματιςμό πζντε (5) εργάςιμων 

θμερϊν: 

https://mydocs.minedu.gov.gr/


I. Τον αρικμό των υπαλλιλων που απαιτείται ανά Τμιμα / 

Δ/νςθ/μονάδα/υπθρεςία για τθν αντιμετϊπιςθ του κρίςιμου ζργου των 

υπθρεςιϊν του.  

II. Τουσ υπαλλιλουσ που κα τελοφν ςε πλιρθ άδεια ειδικοφ ςκοποφ  

III. Τουσ υπαλλιλουσ που κα τελοφν ςε εκ περιτροπισ άδεια ειδικοφ ςκοποφ  

IV. Τουσ υπαλλιλουσ που ανικουν ςτισ ευπακείσ ομάδεσ του άρκρου 25ου τθσ 

ΠΝΠ/14-03-2020, Α,64 ι ζτερθσ ΚΥΑ του ΥΠΕΣ και του ΥΠ.ΥΓ. που δφναται να 

ακολουκιςει, ιτοι τουσ δικαιοφχουσ ειδικισ άδειασ απουςίασ 

V. Τουσ υπαλλιλουσ που εντάςςονται ςτισ ευπακείσ ομάδεσ, ςφμφωνα με τισ 

οδθγίεσ του ΕΟΔΥ.  

VI. Λοιποφσ υπαλλιλουσ  

 

Σφμφωνα με τα ανωτζρω, το εναπομείναν προςωπικό (V και VI), μοιράηεται ςε δφο 

Συνεργεία Αςφαλείασ για το προςεχζσ κάκε φορά πενκιμερο (Συνεργείο Α: 5 

ςυνεχείσ εργάςιμεσ θμζρεσ, Συνεργείο Β: επόμενεσ 5 ςυνεχείσ εργάςιμεσ θμζρεσ).  

 

Σθμειϊνεται ότι οι τελοφντεσ ςε εκ περιτροπισ άδεια ειδικοφ ςκοποφ, κατά τισ 

θμζρεσ που δεν κάνουν χριςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ άδειασ, οφείλουν να είναι 

παρόντεσ ςτθν υπθρεςία.  

 

Στθ ςυνζχεια αποτυπϊνει ςτα θμεριςια Δελτία Παρουςίασ Προςωπικοφ, τουσ 

παρόντεσ, τουσ εν αδεία τελοφντεσ, ενϊ για τουσ υπολοίπουσ τίκεται θ ζνδειξθ 

«τθλεργαςία».  

 

Υπάλλθλοι που ανικουν ςε ευπακείσ ομάδεσ και δεν περιλαμβάνονται ςτουσ 

δικαιοφχουσ τθσ «ειδικισ άδειασ απουςίασ» (του άρκρου 25ου τθσ ΠΝΠ/14-03-

2020, Α,64 ι ζτερθσ ΚΥΑ του ΥΠΕΣ και του ΥΠ.ΥΓ. που δφναται να ακολουκιςει),  

δζον όπωσ τίκενται ςε κακεςτϊσ τθλεργαςίασ.  

 

Οι υπάλλθλοι που αποτελοφν μζροσ των Συνεργείων Αςφαλείασ και δεν τελοφν εν 

αδεία, κατά τισ θμζρεσ που δεν προςζρχονται ςτθν υπθρεςία, οφείλουν να 

παρζχουν τισ υπθρεςίεσ τουσ μζςω τθλεργαςίασ, εφόςον αυτι είναι εφικτι και 

αναλόγωσ προσ τθ φφςθ των εργαςιακϊν αναγκϊν, και δεν λογίηονται ωσ 

αδειοφχοι. Κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ωραρίου τουσ, οι υπάλλθλοι που εργάηονται εξ 

αποςτάςεωσ οφείλουν να είναι άμεςα προςβάςιμοι μζςω ςτακεροφ ι κινθτοφ 

τθλεφϊνου, θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου και ομάδασ ςε θλεκτρονικι εφαρμογι που 

επιτρζπει ςφγχρονθ επικοινωνία με ιχο και βίντεο.  

 

Προσ τοφτο, το προςεχζσ διάςτθμα, ο Άμεςα Προϊςτάμενοσ μεριμνά για τθν 

εκπαίδευςθ του προςωπικοφ του ςτθν τθλεργαςία.  

 



Οι κατζχοντεσ κζςθ ευκφνθσ οφείλουν να μεριμνοφν ϊςτε, ςτθν περίπτωςθ 

απουςίασ τουσ, να είναι δυνατι θ εφαρμογι των διατάξεων περί αναπλιρωςθσ του 

Υ.Κ.  

 

Η ςυγκρότθςθ των Συνεργείων Αςφαλείασ κα πρζπει να γνωςτοποιείται ςτθ Δ/νςθ 

Ανκρϊπινου Δυναμικοφ. Οφείλεται να είναι ονομαςτικι, να προςδιορίηει 

επακριβϊσ το χρονικό διάςτθμα παροχισ υπθρεςιϊν και να αποτυπϊνεται ςτα 

θμεριςια Δελτία Παρουςίασ Προςωπικοφ.  

 

Οφείλεται δε να αναπροςαρμόηεται, όταν αυτό απαιτείται, ανάλογα με ηθτιματα 

που ανακφπτουν ςε ςχζςθ με το προςωπικό τθσ υπθρεςίασ.  

 

Σα πρϊτα υνεργεία που κα ςυγκροτθκοφν κα λειτουργιςουν  από τθν πρϊτθ 

θμζρα εφαρμογισ του μζτρου και μζχρι τθν πρϊτθ Παραςκευι.  

 

Οι ςυνεδριάςεισ ςυλλογικϊν οργάνων και επιτροπϊν ςυνιςτάται να 

πραγματοποιοφνται μζςω εφαρμογϊν τθλεδιάςκεψθσ, εφόςον αυτό είναι εφικτό 

και αναγκαίο.  

 

Η παροφςα απόφαςθ ιςχφει από τθν επομζνθ τθσ εκδόςεϊσ τθσ και μζχρι τθν 

ανάκλθςι τθσ.  

 

   Η ΤΠΟΤΡΓΟ 

 

 

 

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩ 

Εςωτ. Διανομι 

Γρ. Υπουργοφ, Γ.Δ.Α.Δ. ΥΠΑΙΘ 


