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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
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ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
----Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α’ (Π.Ε.)
Ταχ. Δ/νση: Αν. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαρούσι
Πληροφορίες: Χ. Μυλωνά
Τηλέφωνο: 210- 344 3131
e-mail: t09ppe2@minedu.gov.gr

Μαρούσι, 23-10-2020
Αρ. Πρωτ.: 144885 /Ε3

ΠΡΟΣ: Ειδική Υπηρεσία
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ
Τομέα Παιδείας
Μονάδα Δ’ (epiteliki@minedu.gov.gr)
ΚΟΙΝ.: 1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε.
2. Δ/νσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτημα.
ΣΧΕΤ: Το με αρ. πρωτ. 3492/25-09-2020 έγγραφό σας, με συνημμένο το αρ. πρωτ. 3491/25-09-2020
ερώτημα της Δ.Π.Ε. Ανατολικής Αττικής.
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά με τη χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας σε
αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη
COVID 19, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Με το άρθρο εικοστό πέμπτο 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΄), θεσμοθετήθηκαν μέτρα διευκόλυνσης
ευπαθών ομάδων. Κατ' εξουσιοδότηση των ως άνω διατάξεων εκδόθηκε η αριθ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.9.2020 (ΦΕΚ 4011 Β/18-9-2020, ΑΔΑ: ΩΔΧ746ΜΤΛ6-956) κοινή υπουργική
απόφαση με θέμα «Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19», με την
οποία επανακαθορίζονται οι ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19, κατόπιν των από
8-9-2020 και 11-9-2020 εισηγήσεων της αρμόδιας επιτροπής (σχετική η αριθ. 136503/Ε3/08-10-2020(ΑΔΑ:
9ΚΛΞ46ΜΤΛΗ-8ΔΠ) εγκύκλιος της υπηρεσίας μας).
Επισημαίνουμε ότι η εν λόγω ειδική άδεια χορηγείται βάσει της προαναφερθείσας νομοθεσίας και
δεν πρέπει να συγχέετεαι με την αναρρωτική άδεια, η οποία χορηγείται στους/στις αναπληρωτές/τριες
εκπαιδευτικούς σύμφωνα με τα άρθρα 657 και 658 του Αστικού Κώδικα (ανυπαίτιο κώλυμα, π.χ.
ασθένεια, παράσταση σε δίκη, επιστράτευση, αδυναμία προσέλευσης λόγω καιρικών συνθηκών κλπ.), τα
οποία ορίζουν: «Ο εργαζόμενος διατηρεί την αξίωση του για το μισθό, αν ύστερα από δεκαήμερη
τουλάχιστον παροχή εργασίας εμποδίζεται να εργαστεί από σπουδαίο λόγο που δεν οφείλεται σε
υπαιτιότητα του. Ο εργοδότης έχει δικαίωμα να αφαιρέσει από το μισθό τα ποσά που εξαιτίας του
εμποδίου καταβλήθηκαν στον εργαζόμενο από ασφάλιση υποχρεωτική κατά το νόμο» και «Το χρονικό
διάστημα κατά το οποίο διατηρείται, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, η αξίωση για το μισθό σε
περίπτωση εμποδίου, δεν μπορεί να υπερβεί τον ένα μήνα, αν το εμπόδιο εμφανίστηκε ένα τουλάχιστον
έτος μετά την έναρξη της σύμβασης, και το μισό μήνα σε κάθε άλλη περίπτωση. Η αξίωση για το διάστημα
αυτό υπάρχει και αν ακόμη ο εργοδότης κατάγγειλε τη μίσθωση επειδή το εμπόδιο του παρείχε το
δικαίωμα αυτό» αντίστοιχα.
Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. που απουσιάζουν με
ειδική άδεια απουσίας για λόγους προστασίας της υγείας τους παρέχουν υποχρεωτικά εργασία εξ
αποστάσεως (τηλεκπαίδευση σε μαθητές που παραμένουν σπίτι).
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Εσωτερική Διανομή:
Δ.Υ.Κ.Ε.Ε.Π. Π.Ε.& Δ.Ε. Τμ. Α’

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Α΄ Υπηρεσιακής
Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπ/κού Προσ/κού Π.Ε.
της Δ/νσης Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης
Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε.
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
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