
Γενικές οδηγίες για κάθε κατηγορία πρόσληψης αναπληρωτών 

1. Οδηγίες ανάληψης υπηρεσίας 

 Με την ανακοίνωση των προσλήψεων των αναπληρωτών, οι εκπαιδευτικοί και τα 

μέλη ΕΕΠ -ΕΒΠ, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν, καλούνται να 

ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα για την ανάληψη υπηρεσίας τους. 

 α. Αναπληρωτές που προσλαμβάνονται σε περιοχή πρόσληψης 

Βήμα 1- Δήλωση κενών 

Οι Αναπληρωτές που προσλαμβάνονται σε περιοχή πρόσληψης θα κληθούν να 

δηλώσουν ψηφιακά μέσω του ΟΠΣΥΔ τις σχολικές μονάδες προτίμησής τους, τη 

Δευτέρα 30/8. 

    - Οι αναπληρωτές που δεν θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τις σχολικές 

μονάδες θα τοποθετηθούν στις εναπομείνασες αυτόματα, από το σύστημα. 

Βήμα 2- Ενημέρωση για τη σχολική μονάδα ανάληψης υπηρεσίας 

Στη συνέχεια, θα ενημερωθούν μέσω νέου γραπτού μηνύματος SMS, για το σχολείο 

στο οποίο θα πρέπει να μεταβούν για να αναλάβουν υπηρεσία. 

Βήμα 3- Ανάληψη υπηρεσίας  

Οι αναπληρωτές θα πρέπει να μεταβούν εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, 

δηλαδή από την 1/9/2021 έως και τις 3/9/2021 στη σχολική μονάδα, προσκομίζοντας 

τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

Βήμα 4- Σύναψη ψηφιακής σύμβασης 

Με την κατάθεση των δικαιολογητικών από τον αναπληρωτή και την ψηφιακή 

σήμανση ανάληψης υπηρεσίας στο MySchool από τον Διευθυντή/Προϊστάμενος, 

ενεργοποιείται η δυνατότητα σύναψης ψηφιακής σύμβασης. Οι αναπληρωτές θα 

πρέπει να εισέλθουν στο anaplirotes.gov.gr της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του κράτους 

και με τη χρήση των ατομικών τους κωδικών στο taxisnet να συνάψουν ψηφιακή 

σύμβαση. Απαιτείται πρόσβαση στο Διαδίκτυο από φορητή ή σταθερή συσκευή. 

Βήμα 5- Παραλαβή σύμβασης 

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. 

 β. Αναπληρωτές που προσλαμβάνονται απευθείας στις παρακάτω δομές ή 

σχολικές μονάδες 

Οι Αναπληρωτές αυτοί γνωρίζουν με την ανακοίνωση της πρόσληψής τους τη δομή ή 

τη σχολική μονάδα στην οποία πρέπει να παρουσιαστούν για ανάληψη υπηρεσίας 

εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν αναπληρωτές που προσλαμβάνονται σε: 

• Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης 

https://opsyd.sch.gr/


(ΚΕΔΑΣΥ) για απασχόληση στο ΚΕΔΑΣΥ 

• Καλλιτεχνικά Σχολεία 

• Μουσικά Σχολεία 

• Τη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (ΣΔΣΤΕ) 

• Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων (ΕΚΚΝ) 

Βήμα 1- Ανάληψη υπηρεσίας 

Οι αναπληρωτές θα πρέπει να μεταβούν εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, 

δηλαδή από την 1/9/2021 έως και τις 3/9/2021 στη δομή ή σχολική μονάδα 

προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

Βήμα 2- Σύναψη σύμβασης 

Με την κατάθεση των δικαιολογητικών οι αναπληρωτές υπογράφουν έντυπη 

σύμβαση κατόπιν συνεννόησης με την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή το 

Διοικητικό Συμβούλιο (ΣΔΣΤΕ). 

Στη συγκεκριμένη φάση του έργου, οι αναπληρωτές της κατηγορίας αυτής, δεν θα 

έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή σύναψης ψηφιακής σύμβασης. 

 γ. Αναπληρωτές ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23 (Ψυχολόγοι) και ΠΕ30 (Κοινωνικοί 

Λειτουργοί) που προσλαμβάνονται σε Σχολικό Δίκτυο Εκπαιδευτικής 

Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) των ΚΕΔΑΣΥ 

Οι αναπληρωτές αυτοί θα πρέπει να επισκεφθούν τις ιστοσελίδες των οικείων 

Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) προκειμένου να λάβουν 

περισσότερες οδηγίες και να ενημερωθούν για τη διαδικασία δήλωσης σχολικών 

μονάδων και τη διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας. 

Οι αναπληρωτές μπορούν να παρουσιαστούν είτε στην έδρα του ΣΔΕΥ που θα έχουν 

τοποθετηθεί, είτε στο ΚΕΔΑΣΥ, ανάλογα με τις οδηγίες της ΠΔΕ. 

Στη συγκεκριμένη φάση του έργου, οι αναπληρωτές της κατηγορίας αυτής, δεν θα 

έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή σύναψης ψηφιακής σύμβασης. 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται  
Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές κατά την παρουσία τους στη σχολική 

μονάδα/δομή για την ανάληψη υπηρεσίας θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω 

δικαιολογητικά. 

Υπενθυμίζεται ότι η προσκόμιση πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης (βλ. 

αναλυτικά στοιχείο 6) είναι υποχρεωτική για την ανάληψη υπηρεσίας 

1. Πιστοποιητικά Ταυτοποίησης 

2. Αντίγραφα των δικαιολογητικών των τυπικών προσόντων ένταξης στον κλάδο 

3. Γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού ιατρού, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, η 

οποία να πιστοποιεί την υγεία του εκπαιδευτικού και την ικανότητα να 

ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. να ασκήσει 

υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα 

4. Γνωμάτευση ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία να πιστοποιεί 

την υγεία του εκπαιδευτικού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά 

https://www.minedu.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=9712


καθήκοντα ή του μέλους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. να ασκήσει υποστηρικτικά 

καθήκοντα αντίστοιχα 

5. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα 

6. 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. 

  

 

Σημείωση 

i. Συστήνεται στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς να επισκέπτονται τις ηλεκτρονικές 

σελίδες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (ή των ΠΔΕ) στις οποίες έχουν προσληφθεί, 

προκειμένου να ενημερωθούν για τυχόν λεπτομέρειες που αφορούν στην προσκόμιση 

των απαραίτητων δικαιολογητικών ή άλλων οδηγιών. 

ii. Συστήνεται να έχετε στη διάθεσή σας τους ατομικούς κωδικούς taxisnet. 

 

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2021/2021-22_espa/ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ.doc
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2021/2021-22_espa/istoselides_dde_pde.xls
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2021/2021-22_espa/istoselides_dde_pde.xls
https://www.minedu.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=9712

