
Θέμα: «Διευκρινίσεις για την ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών».

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με την ανάληψη 
υπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών, οι οποίοι πάσχουν από κορωνοϊό COVID -19 και στο πλαίσιο 
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης της νόσου, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 6 της αριθμ. 104627/ΓΔ5/07-08-2020 υ.α. (3344 Β΄) με 
θέμα «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, 
μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π..» 
ορίζεται ότι:
«Οι προσληφθέντες προσέρχονται για ανάληψη υπηρεσίας απευθείας στη σχολική μονάδα 
τοποθέτησης εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην απόφαση πρόσληψης. Εάν ο αναπληρωτής ή 
ωρομίσθιος τοποθετείται σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, η ανάληψη υπηρεσίας λαμβάνει 
χώρα στη σχολική μονάδα όπου θα παρέχονται οι περισσότερες ώρες διδασκαλίας, σύμφωνα με την 
απόφαση τοποθέτησης. Κατ’ εξαίρεση - για λόγους ανωτέρας βίας - δύνανται να αναλάβουν υπηρεσία, 
εντός της ίδιας προθεσμίας, στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, κατόπιν συνεννόησης με τα αρμόδια 
στελέχη της.»

2.  Στις διατάξεις της παρ. 5Α του άρθρου 63 του ν.4589/2019, όπως προστέθηκαν με την παρ.2 
του άρθρου 45 του ν.4692/2020, ορίζεται ότι: 
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«5Α. Εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οι οποίοι προσλαμβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για οποιονδήποτε λόγο δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία εντός 
πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην ανακοίνωση της πρόσληψης ή αναλαμβάνουν 
υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτούνται, αποκλείονται από τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που 
διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης, καθώς και κατά το επόμενο σχολικό έτος. Αν το 
δεύτερο έτος αποκλεισμού συμπίπτει με το πρώτο έτος ισχύος νέων πινάκων κατάταξης, τα πρόσωπα 
που αποκλείονται μπορούν να προσληφθούν μόνο κατά το δεύτερο έτος ισχύος των νέων πινάκων. Οι 
διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων δεν εφαρμόζονται για τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη Ε.Ε.Π. 
και Ε.Β.Π., που προσλαμβάνονται με πλήρες ή μειωμένο ωράριο για τη λειτουργία των σχολικών 
μονάδων που λειτουργούν σε καταστήματα κράτησης.»

Με τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 5 της αριθμ. 104627/ΓΔ5/07-08-2020 υ. α. 
εξειδικεύτηκε η ανωτέρω προθεσμία σε «πέντε (5) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας 
τοποθέτησής τους».

3. Στις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 86 του ν.4547/18, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ.2 
του άρθρου 46 του ν.4692/20, ορίζεται:
«Εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που προσλαμβάνεται ως αναπληρωτής σε κενό με την ειδική 
πρόσκληση, ύστερα από την αίτηση-δήλωση συμμετοχής του, και για οποιονδήποτε λόγο δεν 
αναλαμβάνει υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην ανακοίνωση της 
πρόσληψης ή αναλαμβάνει υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτείται, αποκλείεται από τις προσλήψεις 
κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης, καθώς και κατά τα δύο 
επόμενα σχολικά έτη. Αν το τρίτο έτος αποκλεισμού συμπίπτει με το πρώτο έτος ισχύος νέων πινάκων 
κατάταξης, το πρόσωπο που αποκλείεται μπορεί να προσληφθεί μόνο κατά το δεύτερο έτος ισχύος των 
νέων πινάκων.»

Με τις διατάξεις της παρ. 11β του άρθρου 5 της αριθμ. 104627/ΓΔ5/07-08-2020 υ. α. 
εξειδικεύτηκε η ανωτέρω προθεσμία σε «πέντε (5) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας 
πρόσληψης».

4. Υπό τις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις των παρ. 1 έως 3 προκύπτει σαφώς η πρόθεση του 
νομοθέτη για άμεση ανάληψη υπηρεσίας του αναπληρωτή εκπαιδευτικού (απευθείας στη σχολική 
μονάδα τοποθέτησης πλέον) προκειμένου να εντάσσεται έγκαιρα στην εκπαιδευτική κοινότητα, ώστε 
να διασφαλίζεται η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των σχολικών μονάδων της δημόσιας 
εκπαίδευσης. Δεδομένης, όμως της υποχρέωσης να τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης 
κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID -19, αλλά και για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας – 
ενδεχόμενη διατάραξη της οποίας θα επηρεάσει (και) την εκπαιδευτική κοινότητα- κρίνεται αναγκαίο 
να σημειωθούν τα εξής:

Στην περίπτωση που αναπληρωτής εκπαιδευτικός βρεθεί να πάσχει από κορωνοϊό COVID -19, κατά 
το χρονικό διάστημα των πέντε (5) ημερών, εντός του οποίου υποχρεούται να αναλάβει υπηρεσία, 
οφείλει καταρχήν να επιδείξει αίσθημα ευθύνης και να παραμείνει υπό περιορισμό, καθ’ υπόδειξη του 
θεράποντος ιατρού του, ενημερώνοντας άμεσα την Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία έχει 
προσληφθεί. Ακολούθως, και μόλις ο εκπαιδευτικός, σύμφωνα με τις ιατρικές υποδείξεις και τις 
οδηγίες του ΕΟΔΥ, δύναται να χαρακτηρισθεί ως μη πάσχων από κορωνοϊό COVID -19 (πάροδος 
συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος από τη στιγμή που εμφανίσθηκαν τα συμπτώματα της νόσου ή 
διαγνωστικό τεστ από το οποίο να  αποδεικνύεται ότι ο εκπαιδευτικός δεν είναι φορέας του ιού), 
προσέρχεται για ανάληψη υπηρεσίας και πέραν της προβλεπόμενης προθεσμίας των πέντε (5) ημερών, 
μη εφαρμοζόμενων των αναφερόμενων στις παρ. 2 και 3 αντίστοιχων κυρώσεων. 



Επισημαίνεται ότι κατά την ανάληψη της υπηρεσίας ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός οφείλει να 
καταθέσει, πέραν των ρητώς αναφερόμενων στην παρ. 8 του άρθρου 6 της προαναφερόμενης 
ρυθμιστικής Υ.Α. δικαιολογητικών, υπεύθυνη δήλωση μετά των σχετικών ιατρικών εγγράφων, από το 
περιεχόμενο των οποίων θα αποδεικνύεται ότι δεν προσήλθε στην σχολική μονάδα για ανάληψη 
υπηρεσίας εντός της προβλεπομένης, εκ του νόμου, προθεσμίας επειδή έπασχε από κορωνοϊό COVID -
19.
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