
Β΄ΦΑΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ 

Ηκεξνκελίεο ηξέρνπζαο θάζεο πξόζιεςεο αλαπιεξσηώλ εθπαηδεπηηθώλ θαη 

κειώλ Δηδηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ θαη Δηδηθνύ Βνεζεηηθνύ Πξνζσπηθνύ (ΔΔΠ-ΔΒΠ): 

• Αίηεζε-Γήισζε πξνηηκήζεσλ ζην ΟΠΤΓ γηα ηνπνζέηεζε ζε ζρνιηθέο 

κνλάδεο από ηνπο ππνςεθίνπο ηελ Σπίηη 4 Οκηυβπίος 2022 . 

• Πξνζεζκία αλάιεςεο ππεξεζίαο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο/ΚΔΓΑΤ από 

ηε Πέμπηη 6 έσο θαη ηελ Παπαζκεςή 7 Οκηυβπίος 2022. 

Οι αναπληπυηέρ θα πληποθοπηθούν μέζυ γπαπηού μηνύμαηορ SMS 

ηη ζσολική μονάδα ηοποθέηηζήρ ηοςρ. 

εκεηώλεηαη όηη νη αλαπιεξσηέο πνπ έρνπλ πξνζιεθζεί ζε Καιιηηερληθά θαη 

Μνπζηθά ρνιεία, ζηε ηβηηαλίδεην Γεκόζηα ρνιή Σερλώλ θαη Δπαγγεικάησλ 

(ΓΣΔ) ζηα Δηδηθά Καηαζηήκαηα Κξάηεζεο Νέσλ (ΔΚΚΝ) θαη ζην ρνιείν 

Δπξσπατθήο Παηδείαο δελ ππνβάιινπλ ηελ αλσηέξσ Αίηεζε-Γήισζε 

Πξνηίκεζεο Σνπνζέηεζεο. 

Eκπτώςεισ ςτα ακτοπλοϊκά ειςιτήρια των αναπληρωτών 

Γεληθέο νδεγίεο γηα θάζε θαηεγνξία πξόζιεςεο αλαπιεξσηώλ 

• Η αλάιεςε ππεξεζίαο ζα πξέπεη λα ολοκληπώνεηαι μέσπι ηιρ 14.30 ηηρ 

εκάζηοηε ημέπαρ πνπ έρεη νξηζηεί γηα αλάιεςε ππεξεζίαο, πξνθεηκέλνπ ζηε 

ζπλέρεηα λα δηελεξγνύληαη νη απαξαίηεηεο επεμεξγαζίεο ελεκέξσζεο ζηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ΔΡΓΑΝΗ θαη Γηαύγεηα. 

• Οη πξνζιακβαλόκελνη αλαπιεξσηέο πνπ δύλαληαη λα ζπλάςνπλ ςεθηαθή 

ζύκβαζε κέζσ ηνπ anaplirotes.gov.gr ζα πξέπεη λα έρνπλ απνδερηεί ηε 

ζύκβαζή ηνπο μέσπι ηιρ 14:59 ηηρ ίδια μέπαρ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα 

ζρνιεία. 

- ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, δελ δηαζθαιίδεηαη ε αλάιεςε ππεξεζίαο ηνπ 

αλαπιεξσηή ηε ζπγθεθξηκέλε εκέξα. 

 εκείσζε: 

• Οη εθπαηδεπηηθνί κεησκέλνπ σξαξίνπ (ΑΜΩ) πνπ επαλαπξνζιακβάλνληαη σο 

πιήξνπο σξαξίνπ (ΑΠΩ) ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ εθ λένπ ηε δηαδηθαζία 

αλάιεςεο ππεξεζίαο ζην ζρνιείν θαη ζύλαςεο ςεθηαθήο ζύκβαζεο. 

• Γηεπθξηλίζεηο γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη ηελ αλάιεςε ππεξεζίαο αλαπιεξσηώλ 

εθπαηδεπηηθώλ θαη κειώλ ΔΔΠ-ΔΒΠ. 

https://www.minedu.gov.gr/news/53060-25-08-2022-koini-protovoulia-plakiotaki-makri-gia-tis-ekptoseis-sta-aktoploika-eisitiria-ton-anapliroton
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A. Οδηγίερ ανάλητηρ ςπηπεζίαρ 

Με ηελ αλαθνίλσζε ησλ πξνζιήςεσλ ησλ αλαπιεξσηώλ, νη εθπαηδεπηηθνί θαη 

ηα κέιε ΔΔΠ -ΔΒΠ θαινύληαη λα αθνινπζήζνπλ ηα παξαθάησ βήκαηα γηα ηελ 

αλάιεςε ππεξεζίαο ηνπο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε ζηελ νπνία αλήθνπλ: 

 1. Αναπληπυηέρ πος πποζλαμβάνονηαι ζε πεπιοσή ππόζλητηρ 

Βήκα 1- Γήισζε θελώλ 

Οη Αλαπιεξσηέο πνπ πξνζιακβάλνληαη ζε πεξηνρή πξόζιεςεο καλούνηαι να 

δηλώζοςν τηθιακά μέζυ ηος ΟΠΣΥΔ, ζειπά πποηίμηζηρ για όλερ ηιρ 

διαθέζιμερ ζσολικέρ μονάδερ. 

    - Οη αλαπιεξσηέο πνπ δελ ζα εθδειώζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηηο 

ζρνιηθέο κνλάδεο ζα ηνπνζεηεζνύλ ζηηο ελαπνκείλαζεο απηόκαηα, από ην 

ζύζηεκα. 

Βήκα 2- Δλεκέξσζε γηα ηε ζρνιηθή κνλάδα αλάιεςεο ππεξεζίαο 

ηε ζπλέρεηα, ζα ελεκεξσζνύλ κέζσ λένπ γξαπηνύ κελύκαηνο SMS, γηα ην 

ζρνιείν ζην νπνίν ζα πξέπεη λα κεηαβνύλ γηα λα αλαιάβνπλ ππεξεζία. 

Βήκα 3- Αλάιεςε ππεξεζίαο 

Οη αλαπιεξσηέο ζα πξέπεη λα κεηαβνύλ εληόο ηεο πξνβιεπόκελεο 

πξνζεζκίαο, ζηε ζρνιηθή κνλάδα, πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα 

δηθαηνινγεηηθά. 

Βήκα 4- ύλαςε ςεθηαθήο ζύκβαζεο 

Με ηελ θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ από ηνλ αλαπιεξσηή θαη ηελ ςεθηαθή 

ζήκαλζε αλάιεςεο ππεξεζίαο ζην MySchool από ηνλ 

Γηεπζπληή/Πξντζηάκελνο, ελεξγνπνηείηαη ε δπλαηόηεηα ζύλαςεο ςεθηαθήο 

ζύκβαζεο. Οη αλαπιεξσηέο ζα πξέπεη λα εηζέιζνπλ ζην anaplirotes.gov.gr 

ηεο Δληαίαο Ψεθηαθήο Πύιεο ηνπ θξάηνπο θαη κε ηε ρξήζε ησλ αηνκηθώλ ηνπο 

θσδηθώλ ζην taxisnet λα ζπλάςνπλ ςεθηαθή ζύκβαζε. Απαηηείηαη πξόζβαζε 

ζην Γηαδίθηπν από θνξεηή ή ζηαζεξή ζπζθεπή. 

Βήκα 5- Παξαιαβή ζύκβαζεο 

Με ηε ζύλαςε ηεο ςεθηαθήο ζύκβαζεο, νη αλαπιεξσηέο ζα ελεκεξσζνύλ κε 

κήλπκα sms εληόο 48 σξώλ, γηα ηε ιήςε έγθπξνπ ςεθηαθνύ αληηγξάθνπ ηεο 

ζύκβαζήο ηνπο ην νπνίν ζα είλαη δηαζέζηκν ζηελ εθαξκνγή anaplirotes.gov.gr 

θαη ζα πεξηέρεη ελζσκαησκέλε ηελ πξνεγκέλε ςεθηαθή ζθξαγίδα ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

  

https://opsyd.sch.gr/


2. Αναπληπυηέρ πος πποζλαμβάνονηαι ζηο πλαίζιο Διδικήρ 

Ππόζκληζηρ ηος άπθπος 86 ηος ν. 4547/2018 (102 Α'), όπυρ 

ηποποποιήθηκε και ιζσύει 

Βήκα 1- Δλεκέξσζε γηα ηελ πξόζιεςε θαη ηε ζρνιηθή κνλάδα αλάιεςεο 
ππεξεζίαο Οη αλαπιεξσηέο ελεκεξώλνληαη κέζσ γξαπηνύ κελύκαηνο SMS γηα 
ηελ πξόζιεςή ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλε ζρνιηθή κνλάδα ή ζε νκάδα ζρνιείσλ. 
ε απηήλ ηε ζρνιηθή κνλάδα ή ζε κηα εμ απηώλ (ηεο νκάδαο) ζα πξέπεη λα 
κεηαβνύλ γηα λα αλαιάβνπλ ππεξεζία εληόο ησλ πξνβιεπόκελσλ πξνζεζκηώλ. 

Βήκα 2- Αλάιεςε ππεξεζίαο Οη αλαπιεξσηέο ζα πξέπεη λα κεηαβνύλ εληόο 
ηεο πξνβιεπόκελεο πξνζεζκίαο ζηε ζρνιηθή κνλάδα πξόζιεςεο ζύκθσλα κε 
ηα αλσηέξσ, πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά. 

Βήκα 3- ύλαςε ςεθηαθήο ζύκβαζεο 
Με ηελ θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ από ηνλ αλαπιεξσηή θαη ηελ ςεθηαθή 
ζήκαλζε αλάιεςεο ππεξεζίαο ζην MySchool από ηνλ 
Γηεπζπληή/Πξντζηάκελν, ελεξγνπνηείηαη ε δπλαηόηεηα ζύλαςεο ςεθηαθήο 
ζύκβαζεο. Οη αλαπιεξσηέο ζα πξέπεη λα εηζέιζνπλ 
ζην anaplirotes.gov.gr ηεο Δληαίαο Ψεθηαθήο Πύιεο ηνπ θξάηνπο θαη κε ηε 
ρξήζε ησλ αηνκηθώλ ηνπο θσδηθώλ ζην taxisnet λα ζπλάςνπλ ςεθηαθή 
ζύκβαζε. Απαηηείηαη πξόζβαζε ζην Γηαδίθηπν από θνξεηή ή ζηαζεξή 
ζπζθεπή. 

Βήκα 4- Παξαιαβή ζύκβαζεο 
Με ηε ζύλαςε ηεο ςεθηαθήο ζύκβαζεο, νη αλαπιεξσηέο ζα ελεκεξσζνύλ κε 
κήλπκα sms εληόο 48 σξώλ, γηα ηε ιήςε έγθπξνπ ςεθηαθνύ αληηγξάθνπ ηεο 
ζύκβαζήο ηνπο ην νπνίν ζα είλαη δηαζέζηκν ζηελ 
εθαξκνγή anaplirotes.gov.gr θαη ζα πεξηέρεη ελζσκαησκέλε ηελ πξνεγκέλε 
ςεθηαθή ζθξαγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

3. Αναπληπυηέρ πος πποζλαμβάνονηαι απεςθείαρ ζηιρ παπακάηυ 

δομέρ ή ζσολικέρ μονάδερ 

 Οη Αλαπιεξσηέο απηνί γλσξίδνπλ κε ηελ αλαθνίλσζε ηεο πξόζιεςήο ηνπο ηε 

δνκή ή ηε ζρνιηθή κνλάδα ζηελ νπνία πξέπεη λα παξνπζηαζηνύλ γηα αλάιεςε 

ππεξεζίαο εληόο ησλ πξνβιεπόκελσλ πξνζεζκηώλ. 

ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ αλαπιεξσηέο πνπ πξνζιακβάλνληαη ζε: 

• Κέληξα Γηεπηζηεκνληθήο Αμηνιόγεζεο, πκβνπιεπηηθήο θαη Τπνζηήξημεο 

(ΚΔΓΑΤ) γηα απαζρόιεζε ζην ΚΔΓΑΤ 

• Καιιηηερληθά ρνιεία 

• Μνπζηθά ρνιεία 

• Δηδηθά Καηαζηήκαηα Κξάηεζεο Νέσλ (ΔΚΚΝ) 

• ρνιείν Δπξσπατθήο Παηδείαο 

http://anaplirotes.gov.gr/
http://anaplirotes.gov.gr/


Βήκα 1- Αλάιεςε ππεξεζίαο 

Οη αλαπιεξσηέο ζα πξέπεη λα κεηαβνύλ εληόο ηεο πξνβιεπόκελεο πξνζεζκίαο 

ζηε δνκή ή ζρνιηθή κνλάδα πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά. 

Βήκα 2- ύλαςε ςεθηαθήο  ζύκβαζεο 

Με ηελ θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ από ηνλ αλαπιεξσηή θαη ηελ ςεθηαθή 

ζήκαλζε αλάιεςεο ππεξεζίαο ζην MySchool από ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ 

ΚΔΓΑΤ, ελεξγνπνηείηαη ε δπλαηόηεηα ζύλαςεο ςεθηαθήο ζύκβαζεο. Οη 

αλαπιεξσηέο ζα πξέπεη λα εηζέιζνπλ ζην anaplirotes.gov.gr ηεο Δληαίαο 

Ψεθηαθήο Πύιεο ηνπ θξάηνπο θαη κε ηε ρξήζε ησλ αηνκηθώλ ηνπο θσδηθώλ 

ζην taxisnet λα ζπλάςνπλ ςεθηαθή ζύκβαζε. Απαηηείηαη πξόζβαζε ζην 

Γηαδίθηπν από θνξεηή ή ζηαζεξή ζπζθεπή. 

Βήκα 3- Παξαιαβή ςεθηαθήο ζύκβαζεο 

Με ηε ζύλαςε ηεο ςεθηαθήο ζύκβαζεο, νη αλαπιεξσηέο ζα ελεκεξσζνύλ κε 
κήλπκα sms εληόο 48 σξώλ, γηα ηε ιήςε έγθπξνπ ςεθηαθνύ αληηγξάθνπ ηεο 
ζύκβαζήο ηνπο ην νπνίν ζα είλαη δηαζέζηκν ζηελ 
εθαξκνγή anaplirotes.gov.gr θαη ζα πεξηέρεη ελζσκαησκέλε ηελ πξνεγκέλε 
ςεθηαθή ζθξαγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

  

4. Αναπληπυηέρ ΔΔΠ κλάδος ΠΔ23 (Ψςσολόγοι) και ΠΔ30 

(Κοινυνικοί Λειηοςπγοί) πος πποζλαμβάνονηαι ζε σολικό Γίκηςο 

Δκπαιδεςηικήρ Τποζηήπιξηρ (ΓΔΤ) ηυν ΚΔΓΑΤ 

Βήκα 1- Γήισζε θελώλ 
Οη Αλαπιεξσηέο πνπ πξνζιακβάλνληαη ζηα ΓΔΤ ησλ ΚΔΓΑΤ καλούνηαι να 
δηλώζοςν τηθιακά μέζυ ηος ΟΠΣΥΔ, ζειπά πποηίμηζηρ για όλα ηα 
διαθέζιμα ΓΔΤ (ζσολική μονάδα – έδπα ηος ΓΔΤ). 

 - Οη αλαπιεξσηέο πνπ δελ ζα εθδειώζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ΓΔΤ ζα 
ηνπνζεηεζνύλ ζηα ελαπνκείλαληα απηόκαηα από ην ζύζηεκα. 

Βήκα 2- Δλεκέξσζε γηα ηε ζρνιηθή κνλάδα αλάιεςεο ππεξεζίαο 
ηε ζπλέρεηα, ζα ελεκεξσζνύλ κέζσ λένπ γξαπηνύ κελύκαηνο SMS, γηα ην 
ζρνιείν (έδξα ηνπ ΓΔΤ) ζην νπνίν ζα πξέπεη λα κεηαβνύλ γηα λα αλαιάβνπλ 
ππεξεζία. 

ε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο δύλαηαη λα αλαιακβάλνπλ ππεξεζία ζηα 
ΚΔΓΑΤ θαηόπηλ ζρεηηθήο νδεγίαο πνπ ζα δίλεηαη από ηηο αξκόδηεο 
Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο Δθπαίδεπζεο (ΠΓΔ). 

http://anaplirotes.gov.gr/
https://opsyd.sch.gr/


Βήκα 3- Αλάιεςε ππεξεζίαο 
Οη αλαπιεξσηέο ζα πξέπεη λα κεηαβνύλ εληόο ηεο πξνβιεπόκελεο 
πξνζεζκίαο, ζηε ζρνιηθή κνλάδα, πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα 
δηθαηνινγεηηθά. 

Βήκα 4- ύλαςε ςεθηαθήο ζύκβαζεο 
Με ηελ θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ από ηνλ αλαπιεξσηή θαη ηελ ςεθηαθή 
ζήκαλζε αλάιεςεο ππεξεζίαο ζην MySchool από ηνλ 
Γηεπζπληή/Πξντζηάκελνο, ελεξγνπνηείηαη ε δπλαηόηεηα ζύλαςεο ςεθηαθήο 
ζύκβαζεο. Οη αλαπιεξσηέο ζα πξέπεη λα εηζέιζνπλ ζην anaplirotes.gov.gr 
ηεο Δληαίαο Ψεθηαθήο Πύιεο ηνπ θξάηνπο θαη κε ηε ρξήζε ησλ αηνκηθώλ ηνπο 
θσδηθώλ ζην taxisnet λα ζπλάςνπλ ςεθηαθή ζύκβαζε. Απαηηείηαη πξόζβαζε 
ζην Γηαδίθηπν από θνξεηή ή ζηαζεξή ζπζθεπή. 

Βήκα 5- Παξαιαβή ζύκβαζεο 
Με ηε ζύλαςε ηεο ςεθηαθήο ζύκβαζεο, νη αλαπιεξσηέο ζα ελεκεξσζνύλ κε 
κήλπκα sms εληόο 48 σξώλ, γηα ηε ιήςε έγθπξνπ ςεθηαθνύ αληηγξάθνπ ηεο 
ζύκβαζήο ηνπο ην νπνίν ζα είλαη δηαζέζηκν ζηελ 
εθαξκνγή anaplirotes.gov.gr θαη ζα πεξηέρεη ελζσκαησκέλε ηελ πξνεγκέλε 
ςεθηαθή ζθξαγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

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 σπόδειγμα 
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 

https://anaplirotes.gov.gr/
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2021/2021-22_espa/%CE%A5%CE%A0%CE%95%CE%A5%CE%98%CE%A5%CE%9D%CE%97_%CE%94%CE%97%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97_%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%A0%CE%9B%CE%97%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%A9%CE%9D_2022-2023.doc


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. 

  

 

Δπηζεκάλζεηο 

1. Η αλάιεςε ππεξεζίαο ζα πξέπεη λα νινθιεξώλεηαη κέρξη ηηο 14.30 
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. 

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). 

4. Γηα ηελ είζνδν ζηελ εθαξκνγή gov.gr θαη ηε ζύλαςε ηεο ςεθηαθήο 
ζύκβαζεο, νη αλαπιεξσηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηνπο 
αηνκηθνύο θσδηθνύο taxisnet. 

5. πζηήλεηαη ζηνπο αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνύο λα επηζθέπηνληαη 
ηηο ηλεκηρονικές ζελίδες ηων Διεσθύνζεων Εκπαίδεσζης (ή ησλ ΠΔΕ) 
ζηηο νπνίεο έρνπλ πξνζιεθζεί, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηπρόλ 

http://www.minedu.gov.gr/anaplirotes
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2021/2021-22_espa/istoselides_dde_pde.xls
https://www.minedu.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=9712


ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνύλ ζηελ πξνζθόκηζε ησλ απαξαίηεησλ 
δηθαηνινγεηηθώλ ή άιισλ νδεγηώλ. 

 


