
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΟΤ ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ 

ΕΕΠ ΣΗΝ ΠΔΕ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

Οι Αναπληπωηέρ ΕΕΠ κλάδος ΠΕ23 (Ψςσολόγοι) και ΠΕ30 (Κοινωνικοί Λειηοςπγοί) πος 

πποζλαμβάνονηαι ζε σολικό Δίκηςο Εκπαιδεςηικήρ Τποζηήπιξηρ (ΔΕΤ) ηων ΚΕΔΑΤ ή 

ζηα ΚΕΔΑΤ, μποπούν να παποςζιαζηούν είηε ζηην έδπα ηος ΔΕΤ πος θα έσοςν ηοποθεηηθεί, 

είηε ζηο ΚΕΔΑΤ, ανάλογα με ηιρ οδηγίερ ηηρ ΠΔΕ. 

Δπί ηνπ παξόληνο, νη αλαπιεξσηέο ηεο θαηεγνξίαο απηήο, δελ ζα έρνπλ πξόζβαζε ζηελ εθαξκνγή 

ζύλαςεο ςεθηαθήο ζύκβαζεο. 

Σα δικαιολογηηικά πος απαιηούνηαι  
Οη πξνζιακβαλόκελνη αλαπιεξσηέο θαηά ηελ παξνπζία ηνπο ζηε ζρνιηθή κνλάδα/δνκή γηα ηελ 

αλάιεςε ππεξεζίαο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά. 

Τπελζπκίδεηαη όηη ε πξνζθόκηζε πηζηνπνηεηηθνύ εκβνιηαζκνύ ή λόζεζεο (βι. αλαιπηηθά ζηνηρείν 6) 

είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ αλάιεςε ππεξεζίαο 

1. Πηζηνπνηεηηθά Σαπηνπνίεζεο 

2. Αληίγξαθα ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ησλ ηππηθώλ πξνζόλησλ έληαμεο ζηνλ θιάδν 

3. Γλσκάηεπζε παζνιόγνπ ή γεληθνύ ηαηξνύ, είηε ηνπ δεκνζίνπ είηε ηδηώηε, ε νπνία λα 

πηζηνπνηεί ηελ πγεία ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη ηελ ηθαλόηεηα λα αζθήζεη δηδαθηηθά θαζήθνληα 

ή ηνπ κέινπο Δ.Δ.Π.-Δ.Β.Π. λα αζθήζεη ππνζηεξηθηηθά θαζήθνληα αληίζηνηρα 

4. Γλσκάηεπζε ςπρηάηξνπ, είηε ηνπ δεκνζίνπ είηε ηδηώηε, ε νπνία λα πηζηνπνηεί ηελ πγεία ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ θαη ηελ ηθαλόηεηα λα αζθήζεη δηδαθηηθά θαζήθνληα ή ηνπ κέινπο Δ.Δ.Π.-

Δ.Β.Π. λα αζθήζεη ππνζηεξηθηηθά θαζήθνληα αληίζηνηρα 

5. Τπεύζπλε δήισζε ζύκθσλα κε ην ππόδεηγκα 

6. Ψεθηαθό Πηζηνπνηεηηθό COVID-19 ηεο Δ.Δ. (EU Digital COVID Certificate EUDCC) ηνπ 

Καλνληζκνύ (ΔΔ) 2021/953 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 14εο 

Ινπλίνπ 2021 θαη ηνπ άξζξνπ πξώηνπ ηεο από 30.5.2021 Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ 

(Α' 87), ε νπνία θπξώζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 4806/2021 (Α' 95) κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ θπζηθνύ πξνζώπνπ-θαηόρνπ ηνπ όζνλ αθνξά ζηνλ εκβνιηαζκό ή ζηε 

λόζεζε από ηνλ θνξσλντό COVID-19,  

ή βεβαίσζε εκβνιηαζκνύ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ λ. 4764/2020 (Α' 256),  

ή βεβαίσζε ζεηηθνύ δηαγλσζηηθνύ ειέγρνπ (βεβαίσζε λόζεζεο) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο 

ππ' αξ. 2650/10.4.2020 (Β' 1298) θνηλήο απόθαζεο ησλ Τπνπξγώλ Τγείαο θαη Δπηθξαηείαο, 

όπσο εθάζηνηε ηζρύεη,  

ή ηζνδύλακν πηζηνπνηεηηθό ή βεβαίσζε ηξίηεο ρώξαο,  

ή βεβαίσζε αξλεηηθνύ εξγαζηεξηαθνύ δηαγλσζηηθνύ ειέγρνπ λόζεζεο (rapid test ή PCR 

test), έσο 72 ώξεο πξηλ ηελ παξνπζίαζε ηνπο, ε νπνία εθδίδεηαη είηε κέζσ ηεο Δληαίαο 

Ψεθηαθήο Πύιεο ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο (gov.gr-ΔΨΠ), είηε από ηνλ ηδησηηθό θνξέα πνπ 

επηιέγεηαη. 

1. Η αλάιεςε ππεξεζίαο ζα πξέπεη λα νινθιεξώλεηαη κέρξη ηηο 14.00 θαζεκεξηλά θαηά ηηο 

εκέξεο πνπ έρνπλ νξηζηεί γηα αλάιεςε ππεξεζίαο ζηε δνκή ή ηε ζρνιηθή κνλάδα 

ηνπνζέηεζεο, πξνθεηκέλνπ ζηε ζπλέρεηα λα δηελεξγνύληαη νη απαξαίηεηεο επεμεξγαζίεο γηα 

ηε καδηθή ελεκέξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΡΓΑΝΗ. Μέρξη ηε ζπγθεθξηκέλε ώξα ζα πξέπεη λα 

έρεη νινθιεξσζεί ε ςεθηαθή ζήκαλζε αλάιεςεο ππεξεζίαο ζην Myschool από ηνλ 

Γηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, θαη ε απνδνρή ςεθηαθήο ζύκβαζεο από ηνπο 

αλαπιεξσηέο, κέζσ ηεο εθαξκνγήο anaplirotes.gov.gr ηεο Δληαίαο Ψεθηαθήο Πύιεο ηεο 

Γεκόζηαο Γηνίθεζεο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, δελ δηαζθαιίδεηαη ε αλάιεςε ππεξεζίαο 

ηνπ ηε ζπγθεθξηκέλε εκέξα. 

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2021/2021-22_espa/ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ.doc


2. Δθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε εζπεξηλό ζρνιείν ζα παξνπζηαζηνύλ γηα ηε 

δηαδηθαζία ηεο αλάιεςεο ππεξεζίαο ζε πξσηλό ζρνιείν πνπ ζα ηνπο ππνδείμεη ε Γηεύζπλζε 

Δθπαίδεπζεο θαηόπηλ ζρεηηθήο επηθνηλσλίαο ή , ελαιιαθηηθά, ζηελ νηθεία Γηεύζπλζε 

Δθπαίδεπζεο.  

3. Η πξνζθόκηζε πηζηνπνηεηηθνύ εκβνιηαζκνύ ή λόζεζεο ή βεβαίσζεο αξλεηηθνύ 

εξγαζηεξηαθνύ δηαγλσζηηθνύ ειέγρνπ λόζεζεο (rapid test ή PCR test) είλαη ππνρξεσηηθή γηα 

ηελ αλάιεςε ππεξεζίαο (βι. ζρεηηθά ζηνηρείν 6 ησλ απαηηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ, ζηε 

δηεύζπλζε www.minedu.gov.gr/anaplirotes). 

 

http://www.minedu.gov.gr/anaplirotes

