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                                                                    Προς:  Διευθυντές/ντριες Σχολικών Μονάδων 

                                                                                 Προϊσταμένους/νες Νηπιαγωγείων 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ  ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ 

Σύμφωνα με το νέο νομικό πλαίσιο, όπως ορίζεται στο  ΦΕΚ 3785/13-8-2021, η ανάληψη 

υπηρεσίας και η υποβολή των δικαιολογητικών πρόσληψης  των αναπληρωτών 

εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ θα γίνει με φυσική παρουσία στην σχολική μονάδα 

τοποθέτησής τους και όχι στη Διεύθυνση  Α/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης. 

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, ΕΕΠ και ΕΒΠ αφού ενημερωθούν για την  τοποθέτησής 

τους, οφείλουν να παρουσιαστούν και να κάνουν  ανάληψη υπηρεσίας στα σχολεία τους 

από τη  ΔΕΥΤΕΡΑ 5-9-2022 έως την ΤΡΙΤΗ 6-9-2022 προσκομίζοντας το σύνολο των 

δικαιολογητικών. (Εάν οι αναπληρωτές  τοποθετηθούν σε περισσότερες από μια σχολικές 

μονάδες, η ανάληψη υπηρεσίας και η υποβολή των δικαιολογητικών λαμβάνουν χώρα στη 

σχολική μονάδα που θα παρέχονται οι περισσότερες ώρες διδασκαλίας, σχολείο 

τοποθέτησης). 

Επισημαίνεται ότι για την ανάληψη υπηρεσίας είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η προσκόμιση 

πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης ή βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου 

νόσησης (Rapid test ή PCR test). Τονίζεται ιδιαίτερα ότι το self test  ΔΕΝ γίνεται δεκτό και 

ως εκ τούτου δεν πρέπει να πραγματοποιείται η ανάληψη υπηρεσίας από τους /τις 

διευθυντές/ντριες, προϊσταμένους-νες των σχολικών μονάδων οι οποίοι θα πρέπει πριν την 

καταχώρηση στο Myschool να ελέγχουν την ύπαρξη των προαναφερόμενων 

δικαιολογητικών σχετικά με τον covid. 

Παρακαλούμε τα στελέχη των σχολικών μονάδων να είναι πολύ προσεκτικοί στον έλεγχο 

της εγκυρότητας των στοιχείων για την ορθή συμπλήρωση των  εντύπων – δικαιολογητικών 

πρόσληψης που θα υποβληθούν συμπληρωμένα από τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, 

ΕΕΠ και ΕΒΠ (αποφεύγοντας  μουτζούρες και διορθωτικό). 

Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές  προσέρχονται για ανάληψη υπηρεσίας απευθείας στη 

σχολική μονάδα τοποθέτησης. 

Κατά την εμφάνισή τους για ανάληψη υπηρεσίας οι προσλαμβανόμενοι καταθέτουν τα 

εξής: 

α) Πιστοποιητικά Ταυτοποίησης 

β) Αντίγραφα των δικαιολογητικών των τυπικών προσόντων ένταξης στον κλάδο (τίτλοι 

σπουδών, σεμινάρια, κ.λ.π.) 

γ) Γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού ιατρού, είτε δημόσιας δομής (φέροντας απαραίτητα 

τη στρόγγυλη σφραγίδα της δομής) είτε ιδιώτη, η οποία να πιστοποιεί την «υγεία του 

εκπαιδευτικού και την ικανότητά του να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα στην πρωτοβάθμια 



εκπαίδευση» ή του μέλους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. « να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση» αντίστοιχα . Προσοχή !! το λεκτικό της γνωμάτευσης να 

αναφέρει τα παραπάνω διευκρινιστικά . 

δ) γνωμάτευση ψυχιάτρου, είτε δημόσιας δομής (φέροντας απαραίτητα τη στρόγγυλη 

σφραγίδα της δομής)  είτε ιδιώτη, η οποία να πιστοποιεί την «υγεία του εκπαιδευτικού και 

την ικανότητά του να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση» ή του 

μέλους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. «να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση» αντίστοιχα . Προσοχή !! το λεκτικό της γνωμάτευσης να αναφέρει τα 

παραπάνω διευκρινιστικά. 

 ε) Υπεύθυνη δήλωση περί μη κωλυμάτων πρόσληψης. 

στ) Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate EUDCC) του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης 

Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α' 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α' 95) με 

πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά 

στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19, 

ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α' 256),  

ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου (βεβαίωση νόσησης) της παρ. 1 του άρθρου 5 

της υπ' αρ. 2650/10.4.2020 (Β' 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και 

Επικρατείας, όπως εκάστοτε ισχύει, 

ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, 

ή βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapid test ή PCR 

test), έως 72 ώρες πριν την παρουσίαση τους, η οποία εκδίδεται είτε μέσω της Ενιαίας 

Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), είτε από τον ιδιωτικό φορέα που 

επιλέγεται. 

Στον ατομικό φάκελο πρόσληψης του αναπληρωτή θα πρέπει να επισυναφθούν ΟΛΑ τα 

παραπάνω δικαιολογητικά. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

─   Με την εμφάνιση των προσλαμβανόμενων στη σχολική μονάδα και την προσκόμιση των 

δικαιολογητικών τους, ο/η διευθυντής/ντρια, προϊστάμενος/η των σχολικών μονάδων 

δηλώνει αμελλητί στο ενιαίο πληροφοριακό σύστημα Myschool την ανάληψη υπηρεσίας 

του προσλαμβανόμενου. Η ανάληψη υπηρεσίας θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι τις 

14.30 της εκάστοτε ημέρας που έχει οριστεί για ανάληψη υπηρεσίας, προκειμένου στη 

συνέχεια να διενεργούνται οι απαραίτητες επεξεργασίες ενημέρωσης στα πληροφοριακά 

συστήματα ΕΡΓΑΝΗ και Διαύγεια. 

─  Με την ψηφιακή σήμανση ανάληψης υπηρεσίας στο MySchool από τον 

Διευθυντή/Προϊστάμενο ενεργοποιείται η δυνατότητα σύναψης ψηφιακής σύμβασης .Οι 

προσλαμβανόμενοι θα πρέπει να εισέλθουν στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας 



Διοίκησης «anaplirotes.gov.gr», για να συναφθεί η σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου μεταξύ των ιδίων και του Ελληνικού Δημοσίου. Η είσοδος στην 

εφαρμογή «anaplirotes.gov.gr» γίνεται κατόπιν αυθεντικοποίησης των ανωτέρω προσώπων 

με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών -διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης (taxisnet). Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές που δύναται να συνάψουν 

ψηφιακή σύμβαση μέσω του anaplirotes.gov.gr (https://anaplirotes.gov.gr) πρέπει να 

έχουν αποδεχτεί τη σύμβαση τους μέχρι τις 14.59 της ίδιας μέρας που παρουσιάζονται 

στα σχολεία. 

─  Σε διαφορετική περίπτωση, δεν διασφαλίζεται  η ανάληψη υπηρεσίας του αναπληρωτή 

τη συγκεκριμένη ημέρα. 

Σημείωση: 

─   Οι εκπαιδευτικοί μειωμένου ωραρίου (ΑΜΩ) που επαναπροσλαμβάνονται ως πλήρους 

ωραρίου (ΑΠΩ) θα πρέπει να ακολουθήσουν εκ νέου τη διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας 

στο σχολείο και σύναψης ψηφιακής σύμβασης. 

 

 

      Η ηλεκτρονική αποδοχή της σύμβασης εργασίας επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 

1599/1986 (Α’ 75) αναφορικά με τα προσωπικά στοιχεία του προσωρινού αναπληρωτή 

εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π, τα οποία περιλαμβάνονται στη σύμβαση αυτήν. Οι 

προσληφθέντες, με την αποδοχή της ψηφιακής σύμβασης, επιβεβαιώνουν την ορθότητα 

των προσωπικών τους στοιχείων που αναφέρονται στη σύμβαση και δηλώνουν υπεύθυνα, 

ότι με την ηλεκτρονική αποδοχή της σύμβασης εργασίας, η οποία επέχει θέση υπογραφής 

αυτής, αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο, τους όρους και τις 

διαδικασίες που περιλαμβάνονται στο έγγραφο της σύμβασης εργασίας. 

Με τη σύναψη της ψηφιακής σύμβασης, οι αναπληρωτές θα ενημερωθούν με μήνυμα sms 

εντός 48 ωρών, για τη λήψη έγκυρου ψηφιακού αντιγράφου της σύμβασής τους το οποίο 

θα είναι διαθέσιμο στην εφαρμογή anaplirotes .gov.gr και θα περιέχει ενσωματωμένη την 

προηγμένη ψηφιακή σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Για τους αναπληρωτές που δεν θα παρουσιαστούν  εντός  (5) πέντε ημερών από την 

επομένη της ημερομηνίας  τοποθέτησής τους, παρακαλούμε  να μας αποστείλετε 

ενημερωτικό σημείωμα. 

Παρακαλούμε να γίνει προσπάθεια να ολοκληρωθεί η ενημέρωση των ατομικών φακέλων 

των προσλαμβανομένων εντός μίας εβδομάδας από την ημέρα πρόσληψης  και να 

κατατεθούν με διαβιβαστικό της σχολικής μονάδας στην Διεύθυνσή μας, στο οποίο θα 

αναγράφονται τα ονόματα των αναπληρωτών των οποίων οι φάκελοι κατατίθενται, ώστε 

να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος πριν την οριστικοποίηση της πρώτης μισθοδοσίας. Επίσης 

να γνωστοποιηθεί στους προσλαμβανόμενους ότι εάν δεν προσκομίσουν εγκαίρως τις 

ιατρικές γνωματεύσεις, δεν θα συμπεριληφθούν στην πρώτη μισθοδοσία. 



Προσοχή!!    Όσοι καταθέσουν αίτηση άδειας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

(κύησης , λοχείας, ανατροφής τέκνου, γονική του ν.4808/2021 και μείωσης ωραρίου 

λόγω τέκνου) που είναι αρμοδιότητα της Διεύθυνσης, να  αποσταλούν   αυθημερόν στο 

email της Διεύθυνσης. 


