
1 

 

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 

         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Μαρούσι, 29 Μαΐου 2020 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ   Αρ.πρωτ  65539/Υ1 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37     ΑΠΟΦΑΣΗ 

Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι 

 

 

Θέμα: Λειτουργία υπηρεσιών Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1. Της παρ. 5 του άρθρου 5 του Συντάγματος  

2. Την από 01-05-2020 ΠΝΠ (Α΄90) «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 

συνεπειών της πανδημίας του Κορωνοϊού Covid-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική 

κανονικότητα»  

3. Την από 20-03-2020 ΠΝΠ (Α΄68) «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του 

κινδύνου διασποράς του Κορωνοϊού Covid-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της 

επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της Δημόσιας 

Διοίκησης».  

4. Της από 14/03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄64) και ειδικότερα του άρθρου 25ου 

αυτής  

5. Της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55) και ειδικότερα την παρ.6 του 

άρθρου 5 αυτής,  

6. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 

κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133/07-08-2019),  

7. Του Π.Δ. 18/2018 (Α΄31): «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει,  

8. Του Π.Δ.81/2019 (Α΄114) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 

καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 

Υπουργείων»,  

9. Του Π.Δ. 83/2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών»,  

10. Του Π.Δ. 84/2019 (Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»  

11. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23.05.2020 (Β΄1988) ΚΥΑ, «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε 

ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο 

της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVD-19. 

12. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14.05.2020 (Β΄1856) ΚΥΑ, «Καθορισμός ομάδων αυξημένου 

κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19». 

13. Την υπ’ αρ.πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με 

θέμα: «Επιπρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 

κορωνοϊού»  
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14. Την υπ’ αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/315/οικ.8030/18-03-2020 Β,928 Υπουργική Απόφαση «Επέκταση 

της διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε άλλες ομάδες ευπαθείς/ αυξημένου κινδύνου για σοβαρή 

λοίμωξη Covid-19».  

15. Την υπ’ αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/οικ.8196/23-03-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.  

16. Την υπ’ αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/113/9246/29-04-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα «Πρόσθετα 

μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 

Κορωνοϊού»  

17. Την υπ’ αρ. πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27815/03-05-2020 Β,1647 ΚΥΑ, «Κανόνες κοινωνικής 

αποστασιοποίησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους 

συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του Κορωνοϊού 

COVID-19».  

18. Την υπ’ αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/114/9708/08-05-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με 

θέμα: Σταδιακή αποκατάσταση της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών – Μέτρα και ρυθμίσεις 

για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.  

19. Την υπ’ αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/115/9670/18-05-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με 

θέμα: Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 

κορωνοϊού.  

20. Την υπ’ αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/116/10486/26-05-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με 

θέμα: Λειτουργία υπηρεσιών  του Δημοσίου– Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της 

ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.  

21. Την από 25-04-2017 Ηλεκτρονική Υπηρεσία του Υπουργείου προς τους πολίτες για την υποβολή 

ηλεκτρονικών αιτήσεων μέσω της διαδικτυακής πύλης http://mydocs.minedu.gov.gr, όπου 

πραγματοποιείται άμεσα η πρωτοκόλληση. 

22. Την υπ’ αρ.πρωτ.53447/Υ1/11-05-2020 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων  

23. Την υπ’ αριθμ 2866/Υ1/16.03.2020 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

Σύμφωνα με τις συνθήκες, όπως εξελίσσονται, και με γνώμονα την διασφάλιση της δημόσιας υγείας 

και του δημόσιου συμφέροντος, η λειτουργία των υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ. καθορίζεται ως εξής: 

 

1. Λειτουργία Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

Από την 1η Ιουνίου 2020, στις διοικητικές υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ., στις Περιφερειακές Διευθύνσεις 

Εκπαίδευσης, στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας και τις εποπτευόμενες υπηρεσίες,  παύει η εκ 

περιτροπής εργασία και οι υπάλληλοι θα βρίσκονται, σε ποσοστό 100%, στην υπηρεσία, πλην 

περιπτώσεων δικαιολογημένης απουσίας στη βάση των κείμενων διατάξεων. 

 

2. Είσοδος κοινού στο κτήριο του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

Απαγορεύεται η είσοδος του κοινού στο κτήριο του Υπουργείου και συνιστάται η χρήση κάθε 

πρόσφορου μέσου  επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

protocol@minedu.gov.gr ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας e-αίτηση, http://mydocs.minedu.gov.gr). 

Σε εξαιρετικώς επείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται η αυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση του κοινού 

αποκλειστικά κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και ραντεβού. 

Κατά το ίδιο διάστημα, δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη εξυπηρέτηση άνω των πέντε (5) ατόμων κάθε 

φορά. 

http://mydocs.minedu.gov.gr/
mailto:protocol@minedu.gov.gr
http://mydocs.minedu.gov.gr/
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Κατά το διάστημα εφαρμογής των έκτακτων μέτρων, δεν συνιστάται η παρουσία μαθητών, γονέων 

και εκπαιδευτικών στους χώρους του Υπουργείου. 

 

3. Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων και επιτροπών 

 Οι συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων και επιτροπών συνιστάται να συνεχίσουν να 
πραγματοποιούνται μέσω εφαρμογών τηλεδιάσκεψης, εφόσον αυτό είναι εφικτό. Σε κάθε 
άλλη περίπτωση που κρίνεται αναγκαία η συνεδρίαση με φυσική παρουσία τηρούνται όλα τα 
αναγκαία μέτρα υγιεινής και ασφάλειας.  
 

 

4. Από την 1η Ιουνίου 2020, παύουν να ισχύουν οι με αριθμ. 53447/Υ1/11.05.2020 (ΑΔΑ: 

61ΖΦ46ΜΤΛΗ-0ΒΜ) και με αριθμ. 2866/Υ1/16.03.2020 αποφάσεις της Υπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων.  

 

Η παρούσα ισχύει από την 1η Ιουνίου 2020. 

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  (ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ) : 
1. Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής 
2. Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων 
3. Γενική Γραμματεία Ανωτάτης Εκπαίδευσης 
4. Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης 
5. Προϊσταμένους Γενικών Δ/νσεων 
6. Αυτοτελείς  Δ/νσεις 
7. Αυτοτελή  Τμήματα 
8. Διευθύνσεις Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων 
9. Δ/νσεις  Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης 
10. Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου 
11. Εθνικό Οργανισμό Εξετάσεων 
12. Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους 
13. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ 
14. Γραφείο Επιστημονικών Συμβούλων 
 
Κοινοποίηση: 
1. Υπουργό Εσωτερικών 
2. Γ.Γ. Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών 
 

Εσωτερική διανομή: 
1 Γραφείο Υπουργού 
2 Γ.Δ.Σ.Σ.Π.Η.Δ. 
3 Γ.Δ.Α.Δ. 

ΑΔΑ: ΡΚΗΟ46ΜΤΛΗ-ΦΩ0


		2020-05-29T20:15:16+0300
	Athens




