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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣKAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
-------------------------- 

Αλεξανδρούπολη, 26 Αυγούστου 2022 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Μ.Θ. 

------------------------------------- 

  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΕΒΡΟΥ   

Τμήμα:  Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
Ταχ. Διεύθυνση:   Δήμητρας 19  
Πόλη:   Αλεξανδρούπολη,  

Πληροφορίες: 
Χάλμος Ίλτινκο 
 

 

Τηλέφωνο: 25513-55383   

Email: mail@dide.evr.sch.gr   
Ιστοσελίδα: http://dide.evr.sch.gr   

 

ΘΕΜΑ : Οδηγίες προς  Αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2022-2023 

 
Σύμφωνα με τη με αριθμ. 100548/ΓΔ5/13-08-2021 (ΦΕΚ 3785 τ. Β΄) Υ.Α. με θέμα: «Διαδικασία σύναψης 
ψηφιακών συμβάσεων εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για τους αναπληρωτές και ωρομισθίους εκπαιδευτικούς και μέλη  
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)» σας γνωρίζουμε 
ότι : 

 
1. Οι δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη του 

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του (Υ.ΠΑΙ.Θ.).την επόμενη ημέρα από την έκδοση της 
απόφασης πρόσληψης για την τοποθέτησή τους στις σχολικές μονάδες. Σε ενδεχόμενη,  
παράλειψη εμπρόθεσμης δήλωσης προτίμησης, ο υποψήφιος τοποθετείται τελευταίος. 

2. Οι αναπληρωτές υποχρεούνται πριν από την ανάληψη υπηρεσίας τους, να αποστείλουν 
ηλεκτρονικά το ΕΝΤΥΠΟ Ν.3 (ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ) συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους 
ίδιους, στη ΔΙ.Δ.Ε. Έβρου στο mail@dide.evr.sch.gr, αναγράφοντας στο πεδίο «Ημερομηνία» την 
πιθανή ημερομηνία ανάληψης στη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους. 

3. Οι αναπληρωτές θα προσέρχονται για ανάληψη υπηρεσίας απευθείας στη σχολική μονάδα 
τοποθέτησής τους εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην υπουργική απόφαση πρόσληψής τους, 
σύμφωνα με την απόφαση τοποθέτησης της Διεύθυνσης Δ.Ε. Έβρου. 

4. Κατά την ανάληψη υπηρεσίας των αναπληρωτών ή των ωρομισθίων συνάπτεται ηλεκτρονικά 
μέσω της ψηφιακής εφαρμογής «Αναπληρωτές» (anaplirotes.gov.gr) της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης 
της Δημόσιας Διοίκησης. Οι προσλαμβανόμενοι κατά την ημέρα προσέλευσης στη σχολική 
μονάδα και μετά την εμφάνισή τους στο Διευθυντή της σχολικής μονάδας (εγγραφή στο 
MYSCHOOL)  εισέρχονται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης, προκειμένου 
μέσω της εφαρμογής «anaplirotes.gov.gr» (έως στις 14.00) να συναφθεί η σύμβαση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (έναρξη μισθοδοσίας). Για περισσότερες πληροφορίες 
διαβάστε προσεχτικά το ανωτέρω ΦΕΚ. 

5. Να καταθέσουν στην σχολική μονάδα τοποθέτησής τους κατά την ανάληψη υπηρεσίαςσε φάκελο 
Α4 με λάστιχο,τα παρακάτω πακέτα εγγράφων και θα περιλαμβάνουν αναλυτικά τα κάτωθι : 

1ο πακέτο εγγράφων: Αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών πρωτότυπη (ειδικής αγωγής με 
λογότυπο ΕΣΠΑ, γενικής παιδείας, τακτικού χωρίς λογότυπο) συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη 
με συνημμένα τα δικαιολογητικά πρόσληψης (Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α., Α.Μ.Α.,Δ.Α.Τ.,Π.Ο.Κ., 
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ΙΒΑΝ,Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1986, δελτίο απογραφής, ιατρικές βεβαιώσεις παθολόγου 
και ψυχιάτρου, ΑΔΚΥ (κατάταξη μισθοδοσίας Μ.Κ.) σχ. έτος 2021-2022,  Πιστοποιητικό 
Στρατολογίας και φωτοτυπία ταυτότητας)                                                    

 2ο πακέτο εγγράφων: Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας πρωτότυπη (ειδικής αγωγής με 
λογότυπο ΕΣΠΑ, γενικής παιδείας, τακτικού χωρίς λογότυπο) συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη 
με συνημμένες βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (φωτοαντίγραφα εκτός ΟΠΣΥΔ) για κάθε έτος ξεχωριστά  
και την εκτύπωση προϋπηρεσίας  του ΟΠΣΥΔ .                                                                                                                                                         

3ο πακέτο εγγράφων:Αίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού/διδακτορικού 
πρωτότυπη(ειδικής αγωγής με λογότυπο ΕΣΠΑ, γενικής παιδείας, τακτικού χωρίς λογότυπο) 
συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη με συνημμένα τον τίτλο σπουδών (φωτοαντίγραφο) και 
περίπτωση κατοχής τίτλου από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού ο εκπαιδευτικός πρέπει να 
προσκομίσει μετάφραση και την αναγνώριση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. 
Ο φάκελος με τα πακέτα εγγράφων και τις αιτήσεις πρωτοκολλημένες από τις σχολικές μονάδες θα 
αποσταλούν με διαβιβαστικό υπηρεσιακά από τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων στη ΔΙΔΕ 
Έβρου,προκειμένου να τηρηθεί, σύμφωνα με τους Οδηγούς ΕΣΠΑ, συγκεντρωτικό φυσικό αρχείο 
αναπληρωτών.. 

Όλα τα έντυπα, οι αιτήσεις, οι Υπεύθυνες δηλώσεις, (ειδικής αγωγής με λογότυπο, γενικής 
παιδείας, τακτικού χωρίς λογότυπο) τα δικαιολογητικά και οι οδηγίες βρίσκονται αναρτημένα 

στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας http://dide.evr.sch.gr→ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ→ΕΓΓΡΑΦΑ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ. 

 
Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που δεν θα αποδεχθούν την πρόσληψή τους οφείλουν μέσα στο 
διάστημα πρόσληψης που ορίζει η εγκύκλιος, να αποστείλουν στο e-mail της ΔΙΔΕ 
Έβρουmail@dide.evr.sch.gr υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 συμπληρωμένη με τα στοιχεία 
τους και τον λόγο για τον οποίο δεν αποδέχονται την πρόσληψή τους ως αναπληρωτές για το 
σχολικό έτος 2022-2023. 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
Κα Χάλμος Ίλτινκο τηλ.25513-55383 
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