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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

ΕΒΡΟΥ 

  

Τμήμα:  Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

Email: mail@dide.evr.sch.gr   

Ιστοσελίδα: http://dide.evr.sch.gr   

 
Θέμα: Διευκρινίσεις για την τοποθέτηση και την ανάληψη υπηρεσίας 

αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ. 
 

Σε συνέχεια προηγούμενων  οδηγιών που έχουν αναρτηθεί στο site της  διεύθυνσης 
και σύμφωνα με το υπ’ αρ. 105271/ΓΔ5/30.08.2021 σας ενημερώνουμε για τα εξής: 
 
1. Η ανάληψη υπηρεσίας θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι τις 14.00΄καθημερινά 
κατά τις ημέρες που έχουν οριστεί για ανάληψη υπηρεσίας, προκειμένου στη 
συνέχεια να διενεργούνται από την ΔΙΔΕ Έβρου απαραίτητες επεξεργασίες για τη 
μαζική ενημέρωση του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Μέχρι τη συγκεκριμένη ώρα θα πρέπει 
να έχει ολοκληρωθεί η ψηφιακή σήμανση ανάληψης υπηρεσίας στο Myschool από 
τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας, η καταχώριση των στοιχείων από τον 
αναπληρωτή στην εφαρμογή anaplirotes.gov.gr της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης και η 
αποδοχή από τον ίδιο της ψηφιακής σύμβασης. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν 
διασφαλίζεται η ανάληψη υπηρεσίας του αναπληρωτή τη συγκεκριμένη ημέρα.  
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ανάληψης υπηρεσίας στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης 
αντί στη σχολική μονάδα για εξαιρετικά επείγον λόγο (άρθρο 6, παρ. 1 τελευταίο 
εδάφιο της αριθμ. 104627/ΓΔ5/7.8.2020 υ.α. (Β΄3344)) η ψηφιακή σήμανση στο 
Myschool γίνεται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης.  
2. Σε περίπτωση που αναπληρώτρια λόγω κύησης/λοχείας αναλάβει σε Διεύθυνση 
Εκπαίδευσης διαφορετική από αυτήν που προσλήφθηκε, τότε, κατόπιν σχετικής 
ενημέρωσης, η Διεύθυνση Εκπαίδευσης της περιοχής πρόσληψης προβαίνει στην 
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ψηφιακή σήμανση στο Myschool, ώστε στη συνέχεια η αναπληρώτρια να προβεί 
στη δήλωση των στοιχείων της και στην αποδοχή της ψηφιακής σύμβασης.  
3. Εκπαιδευτικοί που έχουν τοποθετηθεί σε εσπερινό σχολείο θα παρουσιαστούν 

για τη διαδικασία της ανάληψης σε πρωινό σχολείο που συστεγάζεται. 

Τέλος υπενθυμίζεται ότι:  
Η προσκόμιση πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης ή βεβαίωσης αρνητικού 

εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapid test ή PCR test) είναι υποχρεωτική 

για την ανάληψη υπηρεσίας (φωτοτυπία να επισυνάπτεται με τα δικαιολογητικά στο 

φάκελο που καταθέτει ο αναπληρωτής στη σχολική μονάδα  ) 

Στην περίπτωση που αναπληρωτής εκπαιδευτικός βρεθεί να πάσχει από κορωνοϊό 
COVID -19, κατά το χρονικό διάστημα εντός του οποίου υποχρεούται να αναλάβει 
υπηρεσία, οφείλει καταρχήν να επιδείξει αίσθημα ευθύνης και να παραμείνει υπό 
περιορισμό, καθ’ υπόδειξη του θεράποντος ιατρού του, ενημερώνοντας άμεσα την 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία έχει προσληφθεί. Ακολούθως, και μόλις ο 
εκπαιδευτικός, σύμφωνα με τις ιατρικές υποδείξεις και τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, 
δύναται να χαρακτηρισθεί ως μη πάσχων από κορωνοϊό COVID -19 (πάροδος 
συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος από τη στιγμή που εμφανίσθηκαν τα 
συμπτώματα της νόσου ή διαγνωστικό τεστ από το οποίο να αποδεικνύεται ότι ο 
εκπαιδευτικός δεν είναι φορέας του ιού), προσέρχεται για ανάληψη υπηρεσίας και 
πέραν της προβλεπόμενης προθεσμίας των πέντε (5) ημερών. 
 Επισημαίνεται ότι κατά την ανάληψη της υπηρεσίας ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός 
οφείλει να καταθέσει, πέραν των ρητώς αναφερόμενων δικαιολογητικών, υπεύθυνη 
δήλωση μετά των σχετικών ιατρικών εγγράφων, από το περιεχόμενο των οποίων θα 
αποδεικνύεται ότι δεν προσήλθε στην σχολική μονάδα για ανάληψη υπηρεσίας 
εντός της προβλεπομένης, εκ του νόμου, προθεσμίας επειδή έπασχε από κορωνοϊό 
COVID -19. 
Πληροφορίες: 
Κα Υψηλού Ευδοξία, για αναπληρωτές Γενικής παιδείας (Τακτικού προϋπολογισμού 
@ ΠΔΕ-συγχρηματοδοτούμενο σκέλος),τηλ.25513-55384 
Κα Χάλμος Ίλτινκο για αναπληρωτές με προγράμματα ΕΣΠΑ,τηλ.25513-55383 
 
                                                                                                             Η Διευθύντρια της ΔΙΔΕ Έβρου 

 

        Πλακωτή Ελένη 

 


