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Να διατηρηθεί μέχρι: 
Βαθμός Ασφαλείας: 
 
 
 

Μαρούσι, 23/9/2020 
Βαθμός Προτερ.: ΕΠΕΙΓΟΝ 
Αριθ. Πρωτ.: 127566/Ε1 
 
 

 
Κοιν.: 1. Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
2. Περιφερειακές Διευθύνσεις 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης 

 
 

Θέμα: Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών 

αναπληρωτών τρίμηνης (κατ΄ελάχιστον) διάρκειας για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία 

προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19 

(άρθρο 35 του ν. 4722/2020 (ΦΕΚ 177 Α΄), κατά το σχολικό έτος 2020-2021. 

Σχετ.: Η αριθμ. 126181/Ε1/22-9-2020 (ΑΔΑ: ΩΡΓΔ46ΜΤΛΗ-Λ2Σ) Πρόσκληση 
 

 
Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4722/2020 (ΦΕΚ 177 Α΄), και σε συνέχεια της 

ανωτέρω σχετικής πρόσκλησης, καλούνται  ο ι  εκπαιδευτ ικο ί  που έχουν ενταχθεί  στους  
τελικούς αξιολογικ ούς πίνακε ς  κατά ταξης  Β΄  και  τελικούς επικουρικούς  
αξιολογικού ς πίνακ ες  της  παραγράφου 4  του  άρθρου 58 του  ν.  4589/2019  
υποψήφιων εκπαιδευτ ικών πρωτοβάθμιας  και  δευτεροβάθμιας 1 κλάδων ΕΑΕ  ΠΕ71  και  
ΠΕ61 και  κλάδων  ΠΕ01,  ΠΕ02,  ΠΕ03,  ΠΕ04,  ΠΕ05,  ΠΕ06,  ΠΕ07,  ΠΕ08,  ΠΕ11,  ΠΕ33,  
ΠΕ34,  ΠΕ40,  ΠΕ41,  ΠΕ60,  ΠΕ70,  ΠΕ73,  ΠΕ78,  ΠΕ79,  ΠΕ80,  ΠΕ81,  ΠΕ82,  ΠΕ83,  ΠΕ84,  
ΠΕ85,  ΠΕ86,  ΠΕ87,  ΠΕ88,  ΠΕ89,  ΠΕ90,  ΠΕ91,  ΤΕ01 ,  ΤΕ02 ,  ΤΕ16 ,  ΔΕ01  και  ΔΕ02 με 
εξε ιδίκευση στην  ΕΑΕ ,  και  εφόσον δεν  υπάγονται  στ ις  ομάδες  αυξημένου κ ινδύνου 
γ ια  σοβαρή λο ίμωξη COVID  19,  σύμφωνα με τη  με  αριθμ.  
ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.9 .2020  κ .υ .α .  (ΦΕΚ 4011  Β΄ ) ,  να  υποβάλουν  αίτηση -
δήλωση προτ ίμησης  γ ια  απασχόληση ως  αναπληρωτές  πλήρους  ή  μειωμένου  ωραρίου  
για  διά  ζώσης διδασκαλία  με συμβάσεις  εργασίας  ιδ ιωτ ικού δικαίου  τρίμηνης  κατ '  
ελάχιστον  διάρκειας ,  γ ια  το  σχολ ικό  έτος  2020 -2021 ,  
 

από την Πέμπτη 24/9 έως και τη Δευτέρα 28/9/2020 και ώρα 12:00. 

 

                                                      
1
 των Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ 3ΕΑ/2019, 4ΕΑ/2019  και 5ΕΑ/2019 (οι οποίοι δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ Γ΄ 937/2020, 

όπως τροποποιήθηκε με το Γ΄ 1170/2020, στο Γ΄ 908/2020, όπως τροποποιήθηκε με το Γ΄ 1171/2020 και στο Γ΄ 
522/2020) και κοινοποιήθηκαν αρμοδίως από την Ανεξάρτητη Αρχή στο ΥΠΑΙΘ 

https://opsyd.sch.gr/
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Υποψήφιοι οι οποίοι εντάσσονται σε περισσότερους του ενός ισχύοντες αξιολογικούς πίνακες Β΄ ή 
τους επικουρικούς αυτών (Ε.Α.Ε.), υποβάλλουν στο ΟΠΣΥΔ ξεχωριστή αίτηση για πρόσληψη για καθεμία 
από τις εν λόγω ειδικότητες. Ομοίως, διακριτή αίτηση υποβάλλεται (ανά δομή) για τους εκπαιδευτικούς 
που έχουν ενταχθεί τόσο στους αξιολογικούς πίνακες Β΄ (ή τους επικουρικούς αυτών) όσο και στους 
αξιολογικούς πίνακες Α΄ (Γενικής Εκπαίδευσης). 

 
Η υποβολή αίτησης-δήλωσης προτιμήσεων υπό την παρούσα εγκύκλιο ισχύει μόνο για τη 

διενέργεια προσλήψεων αναπληρωτών με σύμβαση τρίμηνης (κατ΄ελάχιστον) διάρκειας για τη δια ζώσης 
κάλυψη λειτουργικών αναγκών οι οποίες προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά 
του νέου κορωνοϊού COVID-19 (περ. α΄ και β΄ της παρ.1 του άρθρου 35 του Ν. 4722/2020). 
 
 

Σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω σχετική πρόσκληση, επισημαίνονται τα εξής: 
 

Α. Στην αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.9.2020 (4011 Β,΄ ΑΔΑ: ΩΔΧ746ΜΤΛ6-956) Κοινή 
Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19» 

ορίζονται τα εξής: 

«1. Καθορίζουμε τις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19 κατόπιν των από 
8.9.2020 και 11.9.2020 εισηγήσεων της αρμόδιας επιτροπής ως ακολούθως: 

1.1. Άτομα με μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου που λαμβάνουν δύο ή περισσότερα 
ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.  

1.2. Άτομα με μεταμόσχευση μυελού των οστών το τελευταίο έτος ή που λαμβάνουν δύο ή 
περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.  

1.3. Άτομα με διάγνωση νεοπλασίας, που βρίσκονται υπό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία, ή 
ανοσοθεραπεία.  

1.4. Άτομα με αιματολογικές κακοήθειες (λευχαιμία, λέμφωμα ή μυέλωμα) που βρίσκονται υπό 
χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία.  

1.5. Άτομα με βαριά πνευμονοπάθεια (κυστική ίνωση, σοβαρού βαθμού άσθμα, σοβαρού βαθμού 
χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια-ΧΑΠ, ασθενείς σε μόνιμη οξυγονοθεραπεία για άλλες 
αναπνευστικές παθήσεις), που εμπίπτουν στην ακόλουθη ή και ισάξιας 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.  

1.6. Άτομα με κληρονομικές ανοσοανεπάρκειες ή δρεπανοκυτταρική αναιμία ή πολυμεταγγιζόμενα 
(μια ή περισσότερες μεταγγίσεις ανά μήνα)  

1.7. Άτομα που λαμβάνουν υψηλές δόσεις κορτικοειδών ή δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά 
φάρμακα  

1.8. Γυναίκες που κυοφορούν.  
1.9. Άτομα με HIV λοίμωξη και CD4≤200/μL.  
1.10. Άτομα με βαριά καρδιοπάθεια, ή και άτομα με χρόνια καρδιαγγειακά νοσήματα, που 

εμφανίζουν την ακόλουθη συμπτωματολογία: κλάσμα εξώθησης αριστεράς κοιλίας: <40%, ενεργό 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.  

1.11. Άτομα με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, που υποβάλλονται σε εξωνεφρική 
κάθαρση.  

2. Ως υπαγόμενοι στις ομάδες αυξημένου κινδύνου καθορίζονται και υπάλληλοι που υπάγονται σε 
δύο τουλάχιστον από τις κατωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις: 

2.1. Άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών.  
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2.2. Άτομα με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη, όπως προκύπτει από τις ακόλουθες ενδεικτικές 
τιμές: 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.  

2.3. Άτομα με χρόνια πνευμονοπάθεια (άσθμα, ΧΑΠ, εμφύσημα) που δεν εμπίπτουν στον ορισμό της 
βαριάς πνευμονοπάθειας της παραγράφου 1.5. 

2.4. Άτομα που παρουσιάζουν βαριές νευρολογικές/νευρομυϊκές παθήσεις (σοβαρή νόσος 
Πάρκινσον, νόσος κινητικού νευρώνα, πολλαπλή σκλήρυνση υπό αγωγή, εγκεφαλική παράλυση).  

2.5. Άτομα με σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια (μη αντιροπούμενη κίρρωση).  
2.6. Άτομα με υψηλό δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ>40).  
2.7. Άτομα με ανθεκτική αρτηριακή υπέρταση παρά τη μέγιστη αγωγή.  
2.8. Άτομα που λαμβάνουν χρονίως χαμηλές δόσεις κορτικοειδών ή ανοσοκατασταλτικό φάρμακο  
2.9. Άτομα με μεταμόσχευση, ή διάγνωση νεοπλασματικής νόσου την τελευταία πενταετία, που δεν 

εμπίπτουν στους όρους των παραγράφουν 1.1 – 1.4.» 
 

Β. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης με την παρούσα εγκύκλιο: 
α) Εκπ/κοί οι οποίοι κατά το σχολικό έτος 2019-2020 προσλήφθηκαν ως αναπληρωτές πλήρους ή 

μειωμένου ωραρίου στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 86 του ν. 4547/2018, όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 46 του ν. 4692/2020 (περί ειδικής προκήρυξης κάλυψης κενών) και δεν ανέλαβαν υπηρεσία ή 
παραιτήθηκαν εκ των υστέρων. [Ισχύει μόνο για τον κλάδο στον οποίο διενεργήθηκε η πρόσληψη, τόσο 
για τις δομές Γενικής όσο και αυτές της ΕΑΕ.] 

β) Εκπ/κοί οι οποίοι κατά το τρέχον σχολικό έτος 2020-2021 προσλήφθηκαν ως αναπληρωτές 
πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, ανεξαρτήτως αν ανέλαβαν υπηρεσία ή όχι. [Ισχύει για το σύνολο των 
κλάδων στους οποίους ανήκει ο εκπ/κός.]  

γ) Εκπ/κοί οι οποίοι ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19 
(«ευπαθείς ομάδες»), όπως αυτές επανακαθορίστηκαν πρόσφατα με την αριθμ. 
ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.9.2020 ΚΥΑ. Για το σκοπό αυτό ο υποψήφιος, κατά την υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης, δηλώνει υποχρεωτικά ότι δεν ανήκει στις εν λόγω ομάδες. Σε περίπτωση δήλωσης 
ψευδών στοιχείων η σχετική πρόσληψη ανακαλείται. 

Περαιτέρω, σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, είτε ο υποψήφιος ενταχθεί 
αιφνιδίως στις εν λόγω ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19 είτε αυτές 
επανακαθοριστούν με προσθήκη και νέων και ο υποψήφιος ανήκει σε κάποια από τις νέες ομάδες, 
οφείλει να απενεργοποιήσει την αίτησή του. 

 
Γ. Κατά τη διάρκεια ενεργούς σύμβασης αναπληρωτή, ο οποίος έχει προσληφθεί υπό τις παρούσες 

διατάξεις, ο εκπαιδευτικός δεν είναι διαθέσιμος για νεότερη πρόσληψη υπό τις παρούσες διατάξεις, τις 
όμοιες διατάξεις της περ.γ΄ της της παρ.1 του άρθρου 35 του Ν. 4722/2020 (περί παροχής υπηρεσιών 
τηλεκπαίδευσης), τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 (περί πρόσληψης και απασχόλησης σε 
συγκεκριμένη σχολική μονάδα ή ομάδα σχολείων) και τις γενικές διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 63 του 
Ν. 4589/2019. Με τη λήξη ισχύος της εν λόγω σύμβασης ενεργοποιείται αυτοδικαίως το σύνολο των 
υφιστάμενων αιτήσεων του υποψηφίου για ενδεχόμενη μεταγενέστερη πρόσληψη, υπό τις κατά 
περίπτωση υφιστάμενες διατάξεις. 

 
Δ. Αποκλειστικά και μόνο οι υποψήφιοι των κλάδων ΕΑΕ ΠΕ71 και ΠΕ61 και των κλάδων ΠΕ60, 

ΠΕ70, ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04 με εξειδίκευση στην ΕΑΕ δύνανται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για πρόσληψη 
με πλήρες ωράριο, πέραν των περιοχών προτίμησης, για τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) κατόπιν συγκεκριμένης επιλογής τους στη σχετική αίτηση. 

Ειδικά για το πρόγραμμα της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης (Παράλληλη Στήριξη) 
προσλαμβάνονται μόνο υποψήφιοι των κλάδων ΕΑΕ ΠΕ61 και ΠΕ71 και των κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ02, 
ΠΕ03 και ΠΕ04 με εξειδίκευση στην ΕΑΕ. 
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Κατά τα λοιπά, επί της διαδικασίας των αιτήσεων και των προσλήψεων υπό την παρούσα εγκύκλιο, 
ισχύουν τα γενικώς αναφερόμενα στην αριθμ. 105324/Ε1/12-8-2020 (ΑΔΑ: ΩΜΑ046ΜΤΛΗ-Ι4Α) εγκύκλιο, 
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 4722/2020 και στην αριθμ. 
126181/Ε1/22-9-2020 (ΑΔΑ: ΩΡΓΔ46ΜΤΛΗ-Λ2Σ) σχετική πρόσκληση. 

 
Τέλος, σημειώνεται ότι για τη διευκόλυνση των υποψηφίων έχει αναρτηθεί σχετικό εγχειρίδιο 

οδηγιών στην ιστοσελίδα https://opsyd.sch.gr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτ. Διανομή: 
1. Γραφείο Υπουργού 
2. Γραφείο Υφυπουργού, κας Ζαχαράκη  
3. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Π/θμιας, Δ/θμιας Εκπ/σης και Ειδικής 

Αγωγής, κας Γκίκα 
4. Γεν. Δ/νση Εκπ/κου Προσ/κου Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης 
5. Δ/νση Διορισμών-Προσλήψεων Εκπ/κου Προσ/κου Π.Ε. & Δ.Ε.  –  

Τμήματα Α΄, Β΄ και  Γ΄ 
6. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης 
7. Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού κ Παρακολ. Εκπαίδ. Προσφύγων 
8. Δ/νση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων, Τμήμα Α΄ 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 
 
 

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ 
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