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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Βαθμός Ασφαλείας :
Να διατηρηθεί μέχρι :

Μαρούσι, 6 Νοεμβρίου 2020
Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.
151926/Ε3 ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ: 1. Τις Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε.
& Δ.Ε.
2. τις Δ/νσεις Π/θμιας Εκπ/σης
3. τις Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης
4. τη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή
Τεχνών και Επαγγελμάτων
Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΘΕΜΑ: Βεβαιώσεις κίνησης εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ βάσει ρυθμίσεων για την
αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
Σε συνέχεια των κυβερνητικών ανακοινώσεων περί περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών,
σας ενημερώνουμε για την έκδοση της βεβαίωσης κίνησης, η οποία αφορά μετάβαση από και προς
την εργασία για τις εργάσιμες ώρες που θα πρέπει να φέρουν μαζί τους οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη
ΕΕΠ-ΕΒΠ κατά την προσέλευση και αποχώρησή τους από την υπηρεσία τους.
Η βεβαίωση θα πρέπει να εκδοθεί ως ακολούθως:
α) για τους εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ από τους/τις Διευθυντές/τριες των σχολικών
μονάδων, όπου υπηρετούν,
β) για τους/τις Διευθυντές/τριες σχολικών μονάδων από τους/τις Διευθυντές/τριες
Εκπαίδευσης,
γ) για τους/τις Διευθυντές/τριες Εκπαίδευσης από τον/την Περιφερειακό/η Διευθυντή/τρια
Εκπαίδευσης.
Στην περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί/μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ υπηρετούν (π.χ. με απόσπαση) σε
διοικητικές υπηρεσίες/φορείς, θα πρέπει η βεβαίωση κίνησης είτε να εκδοθεί μέσω της εφαρμογής
του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr) εφόσον αυτό
είναι δυνατόν, είτε να εκδοθεί με τον τρόπο που θα ορίσει η Δ/νση Προσ/κού του Φορέα.
Η βεβαίωση χορηγείται στον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό/μέλος ΕΕΠ-ΕΒΠ με πρωτότυπη
υπογραφή του αρμοδίου οργάνου (προϊστάμενος αρμόδιας υπηρεσίας προσωπικού ή του αρμόδιου
κατά τόπο οργάνου) και με στρογγυλή σφραγίδα. Η ισχύς της βεβαίωσης να μην εκτείνεται πέραν της
30ης Νοεμβρίου 2020, ημερομηνία μέχρι την οποία ισχύει ο περιορισμός της κυκλοφορίας των
πολιτών. Ο/η μετακινούμενος/η εκπαιδευτικός/μέλος ΕΕΠ-ΕΒΠ οφείλει να φέρει υποχρεωτικά μαζί
του την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και τη βεβαίωση κίνησης.
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Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ
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. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε.
6. Δ/νση Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπ/κού
Προσ/κού Π.Ε. & Δ.Ε. – Τμήματα Α΄ & Β΄
7. Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού ΓΓ του ΥΠΑΙΘ
8. Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ-ΕΒΠ

Επισυνάπτεται (1σελ.):
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Ενδεικτικό υπόδειγμα βεβαίωσης κίνησης εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Σελίδα 2 από 2

ΑΔΑ: 6ΨΦ146ΜΤΛΗ-ΩΜΨ

………………….., ……..-……..-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
--ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ &
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ……………….
Δ/ΝΣΗ ……..ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
……………….
……………………………………………………………………
………………………………………..
--Ταχ. Δ/νση: ………………………….
Τ.Κ. – Πόλη: ………… – ……………….
Πληροφορίες: ………………… …
Τηλέφωνο : ……………………..
E-mail: ………………………….
ΘΕΜΑ: Βεβαίωση κίνησης για μετάβαση από και προς την εργασία
Κατ’ εφαρμογή των κείμενων διατάξεων περί περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών
προς αντιμετώπιση του κινδύνου διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, βεβαιώνονται για το σκοπό της
μετάβασης από και προς την εργασία τα κάτωθι στοιχεία για τον/την εκπαιδευτικό/μέλος ΕΕΠ-ΕΒΠ:


Στοιχεία ταυτότητας του/της εκπαιδευτικού/μέλους ΕΕΠ-ΕΒΠ (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΔΤ
ή αριθμό διαβατηρίου, σχέση εργασίας)


Ονοματεπώνυμο: …………………………………………………………



Πατρώνυμο: …………………………………………………………



ΑΔΤ/Διαβατηρίου: …………………………………………………………



Σχέση εργασίας: …………………………………………………………



Τόπος κατοικίας (ταχυδρομική διεύθυνση): …………………………………………………………



Τόπος εργασίας (φορέας του Δημοσίου, στον οποίο υπηρετεί ο/η εκπαιδευτικός/μέλος ΕΕΠ-ΕΒΠ
και ταχυδρομική διεύθυνση του φορέα όπου παρέχει τις υπηρεσίες του ο/η εκπαιδευτικός/
μέλος ΕΕΠ-ΕΒΠ): ……………………………………………………………………………………………………………………



Ωράριο εργασίας:





Ώρα προσέλευσης: … : …



Ώρα προβλεπόμενης αποχώρησης: … : …



Ώρα προβλεπόμενης αποχώρησης λόγω υπερωριακής απασχόλησης: … : …



Ημέρα/ες της εβδομάδας (συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που ο/η εκπαιδευτικός
δεν υπηρετεί – 5νθήμερο – Δευτέρα με Παρασκευή στη σχολική μονάδα/φορέα του
Δημοσίου, π.χ. Δευτέρα-Τρίτη): ……….………………………………………………



Υποχρεωτικές ή έκτακτες μετακινήσεις που απορρέουν από τη φύση των καθηκόντων του
υπαλλήλου κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του: ……….………………………………………………
……………………………………………………………………

Χρονικό διάστημα ισχύος της βεβαίωσης: από …/…/2020 έως …/…/2020
Υπογραφή αρμόδιου Οργάνου
Στρογγυλή σφραγίδα
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