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ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για άδειες εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ βάσει ρυθμίσεων για την 

αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού 

ΣΧΕΤ.: 1. Η αριθ.  85647/Ε3/3.7.2020 (ΑΔΑ: 9ΦΕΙ46ΜΤΛΗ-76Ξ) εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ.  
2. Η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/124/ΟΙΚ.15984/17.8.2020 (ΑΔΑ: 9ΠΙ946ΜΤΛ6-ΝΟΒ) εγκύκλιος του 

ΥΠΕΣ. 
3. Η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/125/16452/31.8.2020 (ΑΔΑ: Ψ6Μ246ΜΤΛ6-ΜΕΦ) εγκύκλιος του ΥΠΕΣ. 

 
Ενόψει της έναρξης του διδακτικού έτους 2020-2021 και βάσει της διαμορφωθείσας μέχρι 

στιγμής κατάστασης όσον αφορά σε μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 αναφορικά με τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σας ενημερώνουμε για τα εξής: 

Α. ΜΕΤΡΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

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, επιπλέον, – και ισχύει την παρούσα 
στιγμή – η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14-5-2020 (ΦΕΚ 1856 Β/15-5-2020, ΑΔΑ: ΩΥΥΠ46ΜΤΛ6-ΓΟ2) 
κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη 
COVID 19» με την οποία καθορίζονται οι ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19 
κατόπιν της από 13-5-2020 επικαιροποιημένης εισήγησης της αρμόδιας επιτροπής 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 
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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 
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. 

1. Εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ εκτός των σχολικών μονάδων 

Για τους εκπ/κούς και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που δεν απασχολούνται σε σχολικές μονάδες (π.χ. 
ΚΕΣΥ) ισχύουν τα αναφερόμενα στις σχετικές εγκυκλίους του ΥΠΕΣ. 

2. Εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ των σχολικών μονάδων 

Οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, όπως έχει οριστεί από την 
προαναφερόμενη ΚΥΑ, παρέχουν τηλεκπαίδευση σε μαθητές που παραμένουν σπίτι. Στους εν λόγω 
εκπ/κούς χορηγείται ειδική άδεια απουσίας (από την υποχρέωση παρουσίας τους στη σχολική τους 
μονάδα), κατόπιν της προσκόμισης ιατρικής γνωμάτευσης από τον θεράποντα ιατρό ή από ιατρό της 
σχετικής ειδικότητας που χορηγείται για τον σκοπό αυτό (ιατρό του δημοσίου ή ιδιώτη ιατρό), ή άλλα 
δικαιολογητικά, όπως πχ πιστοποιητικά ΚΕΠΑ εν ισχύ. 

Οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ οι οποίοι ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου αλλά 
δεν δύνανται λόγω της φύσης των καθηκόντων τους να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία, όπως για 
π.χ. διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων, ειδικό βοηθητικό προσωπικό, θα προσέρχονται στη 
σχολική μονάδα τους για παροχή αυτοπρόσωπης εργασίας διασφαλιζομένων σε κάθε περίπτωση των 
όρων υγείας και πρόληψης της διασποράς του κορωνοϊού. Εξυπακούεται ότι για την εφαρμογή των 
ανωτέρω θα πρέπει οπωσδήποτε να ληφθεί υπόψη και η παράμετρος του τρόπου μετάβασης και 
επιστροφής από και προς τον χώρο εργασίας, ιδίως απόσταση, χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς κλπ. 
Σε περίπτωση που η μετάβαση των εκπ/κών από και προς το χώρο εργασίας δεν εμπίπτει στις 
ανωτέρω περιπτώσεις, ήτοι οι εκπ/κοί και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ προσέρχονται με ίδια μέσα μεταφοράς ή 
πεζοί, και εφόσον πληρούνται και τα μέτρα προστασίας της υγείας στον χώρο εργασίας, τότε δεν 
απαιτείται η χορήγηση της ειδικής άδειας απουσίας. 
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Συνοψίζοντας τα ανωτέρω, η ειδική άδεια απουσίας επί του παρόντος θα χορηγείται 
αποκλειστικά και μόνο σε εκείνους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που ανήκουν 
αποδεδειγμένα σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, των οποίων τα καθήκοντα δύνανται να 
παρασχεθούν εξ αποστάσεως και εφόσον στις σχολικές μονάδες δεν είναι αποδεδειγμένα εφικτό να 
εξασφαλιστούν οι όροι διαφύλαξης των μέτρων υγείας και προστασίας από τη διασπορά του 
κορωνοϊού κατόπιν αξιολόγησης και τεκμηρίωσης των ανωτέρω από τις αρμόδιες διευθύνσεις 
εκπ/σης. Η χορήγηση της ειδικής άδειας απουσίας είναι υποχρεωτική εφόσον από τα 
προσκομιζόμενα ιατρικά δικαιολογητικά συνιστάται αρμοδίως και υπευθύνως από τον θεράποντα 
ιατρό ότι ο/η εκπ/κός και το μέλος ΕΕΠ-ΕΒΠ, έστω και εάν είναι δυνατή η απασχόλησή του σε 
υπηρεσίες back office ή ακόμα και εάν τηρούνται όλες οι υγειονομικές συνθήκες προστασίας και 
διασποράς από τον κορωνοϊό στον χώρο εργασίας του, απαιτείται για αποδεδειγμένους σοβαρούς 
λόγους υγείας η παραμονή του κατ΄ οίκον επειδή ανήκει στις σχετικές με την προαναφερόμενη ΚΥΑ 
ομάδες αυξημένου κινδύνου. 

i. Σημειώνεται ότι η ειδική άδεια χορηγείται από το αρμόδιο όργανο της χορήγησης των 
αναρρωτικών αδειών. 

ii. Εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που δικαιούνται υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις και 
παραμέτρους να κάνουν χρήση της ειδικής άδειας απουσίας και οι οποίοι απουσιάζουν επί του 
παρόντος με άλλου είδους άδεια – κανονική, αναρρωτική, ανατροφής κλπ –, η ειδική άδεια απουσίας 
θα χορηγηθεί υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις μετά την λήξη των αδειών, των οποίων κάνουν χρήση 
τώρα προς διασφάλιση της συνέχειας και της εύρυθμης λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών, 
δεδομένου ότι κάθε άδεια απουσίας του προσωπικού εγκρίνεται και χορηγείται βάσει των 
υπηρεσιακών αναγκών. 

iii. Τέλος, εκπ/κοί και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ οι οποίοι δεν ανήκουν οι ίδιοι σε ομάδες αυξημένου 
κινδύνου, αλλά ανήκουν σε αυτές άτομα του στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος μετά των 
οποίων συνοικούν, θα λαμβάνουν όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της υγείας 
τόσο των ιδίων όσο και των οικείων τους καθώς δεν προβλέπεται αλλά και μέχρι στιγμής δεν έχει 
κριθεί απαραίτητη η πρόβλεψη ειδικής άδειας απουσίας για αυτούς. 

Β. ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ  

Σύμφωνα με το άρθρο τριακοστό όγδοο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(ΦΕΚ 68 Α΄), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (ΦΕΚ 83 Α΄): «Σε περίπτωση που 
υπάλληλος του Δημοσίου, όπως ορίζεται στο πεδίο εφαρμογής της από 11.3.2020 ΠΝΠ, απαιτείται να 
τεθεί σε περιορισμό, λόγω των έκτακτων μέτρων για τον κορωνοϊό COVID-19 και κατόπιν οδηγιών 
που του έχουν δοθεί αρμοδίως από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ή από άλλο 
αρμόδιο δημόσιο φορέα, ο οποίος ενημερώνει αμελλητί τον Ε.Ο.Δ.Υ., απουσιάζει δικαιολογημένα από 
την Υπηρεσία με αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού, κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης. Η 
αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού δεν αφαιρείται από την δικαιούμενη αναρρωτική άδεια του 
υπαλλήλου, ούτε απαιτείται ο υπάλληλος να παραπεμφθεί στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή. Οι 
υπάλληλοι της παρούσας παραγράφου προσμετρώνται στους υπαλλήλους, οι οποίοι μπορούν να 
παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων».  

Ως εκ των ανωτέρω και ειδικώς στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας έναντι της 
διασποράς του κορωνοϊού, εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής 
των σχετικών ΠΝΠ, απουσιάζουν δικαιολογημένα από την Υπηρεσία με την ειδική αυτή αναρρωτική 
άδεια, την οποία ο νομοθέτης ακριβώς λόγω της έκτακτης ανάγκης, δεν προσμετρά στις δικαιούμενες 
αναρρωτικές άδειες του υπαλλήλου ούτε προβλέπει την υποχρέωση παραπομπής στις αρμόδιες 
υγειονομικές επιτροπές. Οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ για τη δικαιολόγηση της απουσίας 
τους καταθέτουν με κάθε πρόσφορο τρόπο αμελλητί ή σε εύλογο χρόνο αμέσως μετά την επάνοδό 
του στην Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση, από το περιεχόμενο της οποίας θα πρέπει να προκύπτουν 
αδιαμφισβήτητα εκείνα τα στοιχεία (ιδίως αρμόδιος φορέας και ποιος έδωσε την οδηγία, πότε, για 
ποιο λόγο), τα οποία δύναται να ελεγχθούν από το Αρχείο άλλων δημοσίων υπηρεσιών, κατά τα 
ειδικώς προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 1599/1986, και να προσδιορίζεται το ακριβές χρονικό 
διάστημα, για το οποίο δόθηκε η οδηγία για τη θέση σε περιορισμό.  
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Οι εκπαιδευτικοί αυτοί προσμετρώνται στους εκπαιδευτικούς που θα παρέχουν εξ 
αποστάσεως εργασία με χρήση ηλεκτρονικών μέσων.  Σημειώνεται ότι η αναρρωτική άδεια ειδικού 
σκοπού χορηγείται από το αρμόδιο όργανο της χορήγησης των αναρρωτικών αδειών. 

Γ. Επανέναρξη λειτουργίας βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών  

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 19 της αριθ. Δ1α/ΓΠοικ.53080/29-8-2020 (Β΄ 3611) 
Π.Ν.Π., η οποία ισχύει έως τις 15/9/2020 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 30 της 
ίδιας ως άνω Π.Ν.Π. «3. Η άδεια ειδικού σκοπού εξακολουθεί να χορηγείται στους υπαλλήλους 
του Δημοσίου που είναι δικαιούχοι αυτής, των οποίων τα τέκνα δεν προσέρχονται στους 
βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης, 
σύμφωνα με την οποία το τέκνο ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από κορωνοϊό 
COVID-19, όπως αυτή ορίζεται στην υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14.5.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών (Β’ 1856) ή έρχεται σε στενή επαφή με άτομο 
του οικογενειακού του περιβάλλοντος που ανήκει στην παραπάνω ομάδα αυξημένου κινδύνου ή 
ήδη νοσεί. Για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται βεβαίωση από την οικεία δομή, από την οποία 
προκύπτει ότι το τέκνο δεν προσέρχεται στον βρεφικό, βρεφονηπιακό ή παιδικό σταθμό, κατόπιν 
υποβολής της ως άνω προβλεπόμενης υπεύθυνης δήλωσης».  

Βάσει των ως άνω διατάξεων σε συνδυασμό με τις νεώτερες οδηγίες που έχουν δοθεί με 
την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο, τη σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και με την παρούσα, αναφορικά με 
τις άδειες που χορηγούνται στους υπαλλήλους του Δημοσίου που ανήκουν στις ομάδες 
αυξημένου κινδύνου, για τη χορήγηση της ως άνω άδειας ειδικού σκοπού σε γονέα - υπάλληλο 
του Δημοσίου, πέραν της προβλεπόμενης ως άνω βεβαίωσης που θα καταθέσει ο 
ενδιαφερόμενος γονέας, οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού θα πρέπει να διερευνήσουν ότι ο 
γονέας που αιτείται την άδεια ειδικού σκοπού είναι ο μοναδικός γονέας που πρέπει να 
παραμείνει στο σπίτι για τη φύλαξη του τέκνου ή ότι δεν έχει χορηγηθεί η ειδική άδεια απουσίας 
στον έτερο γονέα ως ανήκοντα σε ομάδα αυξημένου κινδύνου κατόπιν νεώτερης βεβαίωσης από 
θεράποντα ιατρό, οπότε και ο γονέας αυτός δύναται να ασκήσει τη φύλαξη του τέκνου. Επίσης, 
θα πρέπει να διερευνηθεί εάν ο έτερος γονέας απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα, οπότε και η 
άδεια ειδικού σκοπού θα πρέπει να χορηγηθεί υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται σχετικά 
στην περίπτωση αυτή. 

Σημειώνεται, τέλος, ότι το πάσης φύσεως ένστολο προσωπικό, οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη 
ΕΕΠ-ΕΒΠ και το διοικητικό προσωπικό των σχολικών μονάδων, οι εργαζομένοι/ες που υπηρετούν 
στο Υπουργείο Υγείας, σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, στο Υπουργείο Μετανάστευσης και 
Ασύλου, στις ανώνυμες εταιρείες ΟΑΣΑ, ΣΤΑΣΥ, ΟΣΥ, ΟΣΕ, ΟΑΣΘ, Αττικό Μετρό, ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και 
Εγνατία, καθώς και στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, καλούνται να ανταποκριθούν σε 
ιδιαίτερες και κρίσιμες συνθήκες. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που ο έτερος γονέας δεν 
απασχολείται στις παραπάνω υπηρεσίες θα πρέπει μόνο μετά από αιτιολογημένη απόφαση της 
υπηρεσίας του, περί μη χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού, να χορηγείται στον/ην εκπ/κό ή το 
μέλος ΕΕΠ-ΕΒΠ η άδεια ειδικού σκοπού (γονέα). Η άδεια ειδικού σκοπού χορηγείται από το 
αρμόδιο όργανο της χορήγησης των κανονικών αδειών βάσει των ανωτέρω. 

Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ  

1. Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν, με κάθε 
πρόσφορο τρόπο, στους εκπ/κούς και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ αρμοδιότητάς τους.  

2. Οι εκπ/κοί και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ καλούνται να δηλώσουν άμεσα στην υπηρεσία τους ότι 
ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19 (προσκομίζοντας τα 
απαιτούμενα ιατρικά δικαιολογητικά), όπως αυτές ορίζονται με την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14-
5-2020 (ΦΕΚ 1856 Β/15-5-2020, ΑΔΑ: ΩΥΥΠ46ΜΤΛ6-ΓΟ2) κοινή υπουργική απόφαση. Κατόπιν, οι 
Δ/νσεις Εκπ/σεις θα πρέπει να δηλώσουν στο ΠΣ myschool την εν λόγω άδεια1 των εκπ/κών και 
μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ το αργότερο έως την Πέμπτη, 10-9-2020. 

                                                      
1. Επιλέγοντας «Ειδική Άδεια Απουσίας Ευπαθών Ομάδων λόγω COVID-19 – ΦΕΚ 64/Α/14-03-2020 Άρ.25» 

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΥΥΠ46ΜΤΛ6-ΓΟ2
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3. Για την άρση ή την τροποποίηση των οδηγιών των μερών Α, Β ή/και Γ της παρούσας 
εγκυκλίου θα ακολουθήσει νεώτερη εγκύκλιος (του ΥΠΕΣ ή/και του ΥΠΑΙΘ), μέχρι την έκδοση της 
οποίας θα συνεχίσουν να ισχύουν οι οδηγίες που δόθηκαν με την παρούσα εγκύκλιο. 

 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  

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 Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας 

15. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

16. Δ/νση Φυσικής Αγωγής 

17. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων & Πειραματικών Σχολείων 

18. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης 
19. Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης & Διαθρησκευτικών 

Σχέσεων 
20. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Παιδείας 
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