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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Ω 
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ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑKAI ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
-------------------------- 

Αλεξανδροφπολθ: 05 επτεμβρίου 2022 
               Αρικμ.πρωτ.: 11419 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ  
ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Α.Μ.Θ. 

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

  

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  ΕΒΡΟΤ  Προς Δ/ντές-Δ/νριες τολικών 
Μονάδων Έβροσ 

Γραφείο:  Διευθφντριασ  
Σαχ. Διεφθυνςη:   Διμθτρασ 19  
Πόλη:   68131Αλεξανδροφπολθ  
Πληροφορίεσ: Πλακωτι Ελζνθ  
Σηλζφωνο: 25513-55365   

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

 

ΘΕΜΑ : Προςλήψεισ αναπληρωτϊν εκπαιδευτικϊν και ωρομιςθίων για το ςχολικό ζτοσ 2022-
2023 

 

φμφωνα με τθ με αρικμ. 100548/ΓΔ5/13-08-2021 (ΦΕΚ 3785 τ. Βϋ) Τ.Α. με κζμα: «Διαδικαςία ςφναψθσ 
ψθφιακϊν ςυμβάςεων εργαςίασ Ι.Δ.Ο.Χ. για τουσ αναπλθρωτζσ και ωρομιςκίουσ εκπαιδευτικοφσ και μζλθ  
Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ (Ε.Ε.Π.) και Ειδικοφ Βοθκθτικοφ Προςωπικοφ (Ε.Β.Π.)» ςασ γνωρίηουμε 
ότι : 

 
1. Οι αναπλθρωτζσ κα προςζρχονται για ανάλθψθ υπθρεςίασ απευκείασ ςτθ ςχολικι μονάδα 

τοποκζτθςισ τουσ εντόσ τθσ προκεςμίασ που ορίηεται ςτθν υπουργικι απόφαςθ πρόςλθψισ τουσ. 
ε περίπτωςθ που ο αναπλθρωτισ τοποκετθκεί ςε περιςςότερεσ από μία ςχολικζσ μονάδεσ, θ 
ανάλθψθ υπθρεςίασ κα γίνει ςε κάκε ςχολικι μονάδα τοποκζτθςθσ και διάκεςθσ, ςφμφωνα με τθν 
απόφαςθ τοποκζτθςθσ τθσ Διεφκυνςθσ Δ.Ε. Ζβρου. 

2. Κατά τθν ανάλθψθ υπθρεςίασ των αναπλθρωτϊν κα γίνεται θ πράξθ ανάλθψθσ υπθρεςίασ και 
βεβαίωςθ ανάλθψθσ υπθρεςίασ, ςφμφωνα με τουσ οδθγοφσ πράξεων και τα υποδείγματα που ςασ 
ζχουν ςταλεί κα ςυντάςςεται και κα αναρτάται αυκθμερόν μζχρι ςτισ 14.00. Όταν γίνεται 
τροποποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τοποκζτθςθσ-διάκεςθσ και αφορά μόνο τισ ϊρεσ διδαςκαλίασ δεν κα 
γίνεται νζα πράξθ ανάλθψθσ. H πράξθ ανάλθψθσ υπθρεςίασ του αναπλθρωτι και θ ςχετικι 
βεβαίωςθ από τον/τθν Διευκυντι/ντρια κα αναρτϊνται ςτο INVOICES ςε ζνα αρχείο (pdf) μαηί 
αφοφ πρϊτα το αρχείο ονομαςτεί με το ονοματεπϊνυμο του αναπλθρωτι. 

3. Κατά τθν ανάλθψθ υπθρεςίασ των αναπλθρωτϊν ι των ωρομιςκίων ςτθ ςχολικι μονάδα και τθν 
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν, ο διευκυντισ/προϊςτάμενοσ τθσ ςχολικισ μονάδασ δθλϊνει ςτο 
ενιαίο πλθροφοριακό ςφςτθμα Myschool τθν ανάλθψθ υπθρεςίασ του προςλαμβανόμενου, και 
ενημερϊνει άμεςα τη ΔΙΔΕ ΕΒΡΟΤ (ςτο τηλ. 2551355385 Λεονταρίδου Ευαγγελία) τα 
ονοματεπϊνυμα των αναπληρωτϊν που ανζλαβαν υπηρεςία, προκειμζνου να ολοκληρωθεί η 
διαδικαςία πρόςληψησ ςτο ςφςτημα ΕΡΓΑΝΗ και η ζναρξη μιςθοδοςίασ.  Οι προςλαμβανόμενοι 
κατά τθν θμζρα προςζλευςθσ ςτθ ςχολικι μονάδα και μετά τθν εμφάνιςι τουσ ςτο Διευκυντι τθσ 
ςχολικισ μονάδασ ειςζρχονται ςτθν Ενιαία Ψθφιακι Πφλθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, μζχρι ςτισ 
14.00 προκειμζνου μζςω τθσ εφαρμογισ «anaplirotes.gov.gr» να ςυναφκεί θ ςφμβαςθ εργαςίασ 
Ιδιωτικοφ Δικαίου Οριςμζνου Χρόνου. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ διαβάςτε προςεχτικά το 
ανωτζρω ΦΕΚ. 
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4. Οι προςωρινοί αναπλθρωτζσ και ωρομίςκιοι εκπαιδευτικοί υποχρεοφνται, ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ τθσ παρ.8 του άρκρου 111 του Ν.4821/2021, να προςκομίςουν κατά τθν ανάλθψθ 
υπθρεςίασ Ψθφιακό Πιςτοποιθτικό COVID-19 τθσ Ε.Ε., ι βεβαίωςθ εμβολιαςμοφ τθσ παρ. 5 του 
άρκρου 55 του ν. 4764/2020 (Α' 256), ι βεβαίωςθ κετικοφ διαγνωςτικοφ ελζγχου 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 (rapidtest ι PCR test), θ 
οποία εκδίδεται είτε μζςω τθσ Ενιαίασ Ψθφιακισ Πφλθσ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (gov.gr-ΕΨΠ), είτε 
από τον ιδιωτικό φορζα που επιλζγεται με δικι τουσ επιβάρυνςθ. Εφόςον δεν προςκομίςουν κατά 
τθν ανάλθψθ υπθρεςίασ το εν λόγω απαραίτθτο πιςτοποιθτικό δεν αναλαμβάνουν υπθρεςία και 
ςτθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται, κατά περίπτωςθ, οι κυρϊςεισ των διατάξεων τθσ παρ. 5Α του 
άρκρου 63 του ν. 4589/2019 (για τουσ προςλθφκζντεσ υπό τισ γενικζσ διατάξεισ του άρκρου 63 
του ιδίου νόμου) και των διατάξεων τθσ παρ.4 του άρκρου 86 του ν. 4547/2018. Επίςθσ 
ενθμερϊνεται άμεςα θ Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ.  
 

5. Οι προςλαμβανόμενοι αναπλθρωτζσ υποχρεοφνται: 
 
Α) ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
 

Να ψηφιοποιήςουν (ςε μορφή pdf) και να αποςτείλουν από το προςωπικό τουσ e-mail ςτο e-mail 
τησ ΔΙΔΕ Ζβρου (mail@dide.evr.ech.gr) ζνα (1) e-mail που θα περιλαμβάνει τα παρακάτω pdf 
μετονομαςμζνα με το επίθετο τουσ: 

 
I)ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ_ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ.pdf (ε αυτό το pdf κα είναι πρϊτα θ αίτθςθ κατάκεςθσ 
δικαιολογθτικϊν ςυμπλθρωμζνθ και υπογεγραμμζνθ και ωσ ςυνθμμζνα τα δικαιολογθτικά πρόςλθψθσ: 
Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α., Α.Μ.Α.,Δ.Α.Σ.,Π.Ο.Κ., ΙΒΑΝ, Τπεφκυνεσ δθλϊςεισ του Ν.1599/1986, δελτίο 
απογραφισ, ιατρικζσ βεβαιϊςεισ πακολόγου και ψυχιάτρου, Πιςτοποιθτικό τρατολογίασ, 
φωτοαντίγραφο ταυτότθτασ)  
                                                   
II)ΠΡΟΤΠΗΡΕΙΑ_ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ.pdf (ε αυτό το pdf κα είναι πρϊτα θ αίτθςθ αναγνϊριςθσ 
προχπθρεςίασ ςυμπλθρωμζνθ και υπογεγραμμζνθ με ςυνθμμζνεσ τισ βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ 
(φωτοαντίγραφα εκτόσ ΟΠΤΔ) για κάκε ζτοσ ξεχωριςτά και τθν εκτφπωςθ προχπθρεςίασ  του ΟΠΤΔ.    
    
III)ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟΤ Η ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΟΤ_ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ.pdf (ε αυτό το pdf κα είναι 
πρϊτα θ αίτθςθ αναγνϊριςθσ ςυνάφειασ μεταπτυχιακοφ/διδακτορικοφ ςυμπλθρωμζνθ και 
υπογεγραμμζνθ με ςυνθμμζνα τον τίτλο ςπουδϊν (φωτοαντίγραφο) και ςε περίπτωςθ κατοχισ τίτλου 
από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικοφ ο εκπαιδευτικόσ πρζπει να επιςυνάψει τθ μετάφραςθ και 
τθν αναγνϊριςθ ιςοτιμίασ από το Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π./ΔΙ.Κ.Α.Σ..Α.) 
 
ημείωςη: εάν η αποςτολή του e-mail δεν περιλαμβάνει τα παραπάνω ςε μορφή pdf ςωςτά 
μετονομαςμζνα και ψηφιοποιημζνα κατά πακζτο δεν θα πρωτοκολλοφνται από τη ΔΙΔΕ ΕΒΡΟΤ και 
θα αποςτζλλονται πίςω ςτον ενδιαφερόμενο/η για διόρθωςη. 

 
 
 B) ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΠΗΡΕΙΑ  
 
να κατακζςουν ςτθν ςχολικι μονάδα τοποκζτθςισ τουσ (ςε φάκελο Α4 με λάςτιχο) τα ίδια 
ακριβϊσ πακζτα εγγράφων που ζχουν ςτείλει με e-mail ςτην ΔΙΔΕ αλλά με πρωτότυπεσ μόνο τισ 
αιτήςεισ τουσ (τα υπόλοιπα δικαιολογητικά ςε απλζσ φωτοτυπίεσ).  
 
Οι αιτιςεισ τουσ κα πρωτοκολλοφνται από τθ ςχολικι μονάδα κάκε μία χωριςτά. Ο φάκελοσ του 
κάκε εκπαιδευτικοφ κα αποςτζλλεται με διαβιβαςτικό υπηρεςιακά από τουσ Διευθυντζσ των 
ςχολικϊν μονάδων ςτη ΔΙΔΕ Ζβρου.  
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Η υπηρεςία μασ υποχρεοφται να τηρεί φυςικό και ηλεκτρονικό αρχείο ςφμφωνα  με τουσ 
οδηγοφσ υλοποίηςησ του ΤΠΑΙΘ, εντόσ τριϊν εργάςιμων ημερϊν από την ημερομηνία ανάληψησ 
υπηρεςίασ των αναπληρωτϊν, προκειμζνου: α)ςφμφωνα με τισ μιςθολογικζσ διατάξεισ του 
Ν.4354/2015, τα οικονομικά αποτελζςματα αναγνϊριςησ προχπηρεςιϊν και ςυνάφειασ 
μεταπτυχιακϊν/διδακτορικϊν τίτλων να ληφθοφν υπόψη από την ημερομηνία κατάθεςησ και 
πρωτοκόλληςησ τησ αίτηςησ και β) να τηρηθεί ςφμφωνα με τουσ Οδηγοφσ ΕΠΑ, ςυγκεντρωτικό 
φυςικό αρχείο αναπληρωτϊν. 
 
Όλα τα ζντυπα, οι αιτιςεισ, οι Τπεφκυνεσ δθλϊςεισ, τα δικαιολογθτικά και οι οδθγίεσ βρίςκονται 

αναρτθμζνα ςτθν ιςτοςελίδα τθσ υπθρεςίασ http://dide.evr.sch.gr→ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕ→ΕΓΓΡΑΦΑ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ. 

 
Η Διευθφντρια τησ ΔΙΔΕ Ζβρου 
 
 
 
          Δρ.   Πλακωτή Ελζνη 
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