
ΟΔΗΓΙΕ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ, ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ 
21(ΘΕΡΑΠΕΤΣΩΝ ΛΟΓΟΤ),ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ23 (ΨΤΧΟΛΟΓΩΝ) ΚΑΙ ΠΕ30 (ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΛΕΙΣΟΤΡΓΩΝ) ΠΟΤ ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ Ε ΧΟΛΙΚΑ ΔΙΚΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ 
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ (ΔΕΤ) ΣΩΝ ΚΕΔΑΤ. 

Οι αναπλθρωτζσ αυτοί κα πρζπει να επιςκεφκοφν τισ ιςτοςελίδεσ των οικείων 
Περιφερειακϊν Διευκφνςεων Εκπαίδευςθσ (ΠΔΕ) προκειμζνου να λάβουν 
περιςςότερεσ οδθγίεσ και να ενθμερωκοφν για τθ διαδικαςία διλωςθσ ςχολικϊν 
μονάδων και τθ διαδικαςία ανάλθψθσ υπθρεςίασ.Οι αναπλθρωτζσ μποροφν να 
παρουςιαςτοφν είτε ςτθν ζδρα του ΔΕΤ που κα ζχουν τοποκετθκεί, είτε ςτο 
ΚΕΔΑΤ, ανάλογα με τισ οδθγίεσ τθσ ΠΔΕ. 

Επί του παρόντοσ, οι αναπλθρωτζσ τθσ κατθγορίασ αυτισ, δεν κα ζχουν πρόςβαςθ 
ςτθν εφαρμογι ςφναψθσ ψθφιακισ ςφμβαςθσ. 

Β. Σα δικαιολογητικά που απαιτοφνται  
Οι προςλαμβανόμενοι αναπλθρωτζσ κατά τθν παρουςία τουσ ςτθ ςχολικι 
μονάδα/δομι για τθν ανάλθψθ υπθρεςίασ κα πρζπει να προςκομίςουν τα 
παρακάτω δικαιολογθτικά. 

Τπενκυμίηεται ότι θ προςκόμιςθ πιςτοποιθτικοφ εμβολιαςμοφ ι νόςθςθσ (βλ. 
αναλυτικά ςτοιχείο 6) είναι υποχρεωτικι για τθν ανάλθψθ υπθρεςίασ 

1. Πιςτοποιθτικά Σαυτοποίθςθσ 
2. Αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν των τυπικϊν προςόντων ζνταξθσ ςτον 

κλάδο 
3. Α.Μ.Α, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, IBAN ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΣΕ ΣΡΑΠΕΖΑ 
4. Δελτίο Απογραφισ Αναπλθρωτι 
5. Γνωμάτευςθ πακολόγου ι γενικοφ ιατροφ, είτε του δθμοςίου είτε ιδιϊτθ, θ 

οποία να πιςτοποιεί τθν υγεία του εκπαιδευτικοφ και τθν ικανότθτα να 
αςκιςει διδακτικά κακικοντα ι του μζλουσ Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. να αςκιςει 
υποςτθρικτικά κακικοντα αντίςτοιχα 

6. Γνωμάτευςθ ψυχιάτρου, είτε του δθμοςίου είτε ιδιϊτθ, θ οποία να 
πιςτοποιεί τθν υγεία του εκπαιδευτικοφ και τθν ικανότθτα να αςκιςει 
διδακτικά κακικοντα ι του μζλουσ Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. να αςκιςει υποςτθρικτικά 
κακικοντα αντίςτοιχα 

7. Τπεφκυνθ διλωςθ ςφμφωνα με το υπόδειγμα 
8. Ψθφιακό Πιςτοποιθτικό COVID-19 τθσ Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate 

EUDCC) του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 
του υμβουλίου τθσ 14θσ Ιουνίου 2021 και του άρκρου πρϊτου τθσ από 
30.5.2021 Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (Α' 87), θ οποία κυρϊκθκε με 
το άρκρο 1 του ν. 4806/2021 (Α' 95) με πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν 
κατάςταςθ του φυςικοφ προςϊπου-κατόχου του όςον αφορά ςτον 
εμβολιαςμό ι ςτθ νόςθςθ από τον κορωνοϊό COVID-19,  

https://www.minedu.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=9712
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2021/2021-22_espa/ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_2022-2023.doc


ι βεβαίωςθ εμβολιαςμοφ τθσ παρ. 5 του άρκρου 55 του ν. 4764/2020 (Α' 
256),  
ι βεβαίωςθ κετικοφ διαγνωςτικοφ ελζγχου (βεβαίωςθ νόςθςθσ) τθσ παρ. 1 
του άρκρου 5 τθσ υπ' αρ. 2650/10.4.2020 (Β' 1298) κοινισ απόφαςθσ των 
Τπουργϊν Τγείασ και Επικρατείασ, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει,  
ι ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό ι βεβαίωςθ τρίτθσ χϊρασ,  
ι βεβαίωςθ αρνθτικοφ εργαςτθριακοφ διαγνωςτικοφ ελζγχου νόςθςθσ 
(rapid test ι PCR test), ζωσ 72 ϊρεσ πριν τθν παρουςίαςθ τουσ, θ οποία 
εκδίδεται είτε μζςω τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Πφλθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 
(gov.gr-ΕΨΠ), είτε από τον ιδιωτικό φορζα που επιλζγεται. 

Επιςθμάνςεισ 

1. Η ανάλθψθ υπθρεςίασ κα πρζπει να ολοκλθρϊνεται μζχρι τισ 14.30 
κακθμερινά κατά τισ θμζρεσ που ζχουν οριςτεί για ανάλθψθ υπθρεςίασ ςτθ 
δομι ι τθ ςχολικι μονάδα τοποκζτθςθσ, προκειμζνου ςτθ ςυνζχεια να 
διενεργοφνται οι απαραίτθτεσ επεξεργαςίεσ για τθ μαηικι ενθμζρωςθ του 
ςυςτιματοσ ΕΡΓΑΝΗ. Μζχρι τθ ςυγκεκριμζνθ ϊρα κα πρζπει να ζχει 
ολοκλθρωκεί θ ψθφιακι ςιμανςθ ανάλθψθσ υπθρεςίασ ςτο Myschool από 
τον Διευκυντι τθσ ςχολικισ μονάδασ, και θ αποδοχι ψθφιακισ ςφμβαςθσ 
από τουσ αναπλθρωτζσ, μζςω τθσ εφαρμογισ anaplirotes.gov.gr τθσ Ενιαίασ 
Ψθφιακισ Πφλθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. ε διαφορετικι περίπτωςθ, δεν 
διαςφαλίηεται θ ανάλθψθ υπθρεςίασ του τθ ςυγκεκριμζνθ θμζρα. 

2. Εκπαιδευτικοί που ζχουν τοποκετθκεί ςε εςπερινό ςχολείο κα 
παρουςιαςτοφν για τθ διαδικαςία τθσ ανάλθψθσ υπθρεςίασ ςε 
πρωινό ςχολείο που κα τουσ υποδείξει θ Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ κατόπιν 
ςχετικισ επικοινωνίασ ι , εναλλακτικά, ςτθν οικεία Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ.  

3. Η προςκόμιςθ πιςτοποιθτικοφ εμβολιαςμοφ ι νόςθςθσ ι βεβαίωςθσ 
αρνθτικοφ εργαςτθριακοφ διαγνωςτικοφ ελζγχου νόςθςθσ (rapid test ι PCR 
test) είναι υποχρεωτικι για τθν ανάλθψθ υπθρεςίασ (βλ. ςχετικά ςτοιχείο 6 
των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν, ςτθ διεφκυνςθ 
www.minedu.gov.gr/anaplirotes). 

4. Για τθν είςοδο ςτθν εφαρμογι gov.gr και τθ ςφναψθ τθσ ψθφιακισ 
ςφμβαςθσ, οι αναπλθρωτζσ κα πρζπει να ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ 
ατομικοφσ κωδικοφσ taxisnet. 

5. υςτινεται ςτουσ αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοφσ να επιςκζπτονται τισ 
θλεκτρονικζσ ςελίδεσ των Διευκφνςεων Εκπαίδευςθσ (ι των ΠΔΕ) ςτισ οποίεσ 
ζχουν προςλθφκεί, προκειμζνου να ενθμερωκοφν για τυχόν λεπτομζρειεσ 
που αφοροφν ςτθν προςκόμιςθ των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν ι άλλων 
οδθγιϊν. 
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