
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21 
 

 Α. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Επειδή οι φετινές προσλήψεις αναπληρωτών πραγματοποιήθηκαν πριν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες υπηρεσιακών 
μεταβολών των μόνιμων/αποσπασμένων εκπαιδευτικών και προκειμένου οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί να 
αναλάβουν υπηρεσία, σύμφωνα με το ΦΕΚ 3344/Τ.Β’/10-8-2020 και τις Υπουργικές αποφάσεις πρόσληψης, στις 
σχολικές μονάδες την 1η/09/2020 και 2η / 09/2020, την Παρασκευή 28/8/2020 θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 
Διεύθυνσης - για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που δεν έχουν κάνει δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων 
- η προσωρινή τοποθέτησή τους σε σχολικές μονάδες με Πράξη Διευθυντή, ολίγων ημερών, μέχρι την οριστική 
τοποθέτησή τους. 
 
Σας ενημερώνουμε ότι σε αυτή τη φάση δεν θα ζητηθούν δηλώσεις προτίμησης τοποθέτησης από τους 
ενδιαφερόμενους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ έως ότου ολοκληρωθούν οι υπηρεσιακές 
μεταβολές των μονίμων/αποσπασμένων εκπαιδευτικών. Την ερχόμενη εβδομάδα, αφού το ΠΥΣΠΕ ολοκληρώσει τις 
συνεδριάσεις των εν λόγω μεταβολών, η Διεύθυνση θα αναρτήσει ανά κλάδο τα εναπομείναντα λειτουργικά κενά 
και θα ζητήσει από τους αναπληρωτές να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση δήλωσης προτίμησης, προκειμένου 
το Υπηρεσιακό Συμβούλιο να τους επανατοποθετήσει. 
 
Επισημαίνουμε ότι η διαδικασία τοποθέτησης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών με Απόφαση Διευθυντή κρίνεται 
απαραίτητη προκειμένου να ενταχθούν στο σύστημα μισθοδοσίας από αναφοράς ανάληψης υπηρεσίας στις 
σχολικές μονάδες. 
 

Β.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
 

 Την Τρίτη 01/09/2020 και Τετάρτη 02/09/2020 θα γίνει η ανάληψη υπηρεσίας των εκπαιδευτικών στις 

σχολικές μονάδες τοποθέτησής τους από τις 8:00 πμ-9:00 πμ. 

 Στο Σχολείο/Νηπιαγωγείο τοποθέτησης συμπληρώνεται το έντυπο αναφοράς ανάληψης υπηρεσίας (βλ. 

συνημμένα έγγραφα), σφραγίζεται και υπογράφεται από τον/την εκπαιδευτικό και τον/την Διευθυντή/τρια ή 

τον/την Προϊστάμενο/η αντίστοιχα. Κατόπιν αναρτάται στην πλατφόρμα ανάρτησης παραστατικών  

https://invoices-schools.espa.minedu.gov.gr  επιλέγοντας  την Πράξη,  το ανάλογο έργο ΕΣΠΑ και στο είδος 

«Πράξεις ανάληψης». 

 Η σχολική μονάδα τοποθέτησης  ενημερώνει τη  Διεύθυνση  μέσω  e-mail στο anaplhrwtes@gmail.com  το 

αργότερο ως τις 10:00π.μ της ίδιας  ημέρας  για το σύνολο των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που ανέλαβαν 

υπηρεσία στη σχολική μονάδα. Αυτό το βήμα είναι απαραίτητο προκειμένου  να ολοκληρωθεί από τη Δ/νση 

η διαδικασία καταχώρησης της αναγγελίας πρόσληψης στο ΕΡΓΑΝΗ, ως οφείλουμε (αυθημερόν), 

διαφορετικά η πρόσληψη δεν θεωρείται έγκυρη. 

 Οι Διευθυντές/ντριες των Δ.Σ. και οι Προϊστάμενοι/-ες των Ν.Γ. θα αποστείλουν στη Διεύθυνση Π.Ε. Β’ Αθήνας, 

κατόπιν ειδοποίησης του κάθε σχολείου από το Τμήμα Αναπληρωτών, για κάθε εκπαιδευτικό ξεχωριστά, 

φάκελο Α4 με λάστιχο, που θα περιλαμβάνει, όλα τα υπογεγραμμένα έγγραφα (π.χ. ανάληψη υπηρεσίας, 

σύμβαση, δελτίο απογραφής αναπληρωτή, καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά πρόσληψης), προκειμένου να 

τηρηθεί, ως οφείλεται σύμφωνα με τους Οδηγούς ΕΣΠΑ, συγκεντρωτικό αρχείο ΠΜ Αναπληρωτών. Έξω από 

τον εκάστοτε ατομικό φάκελο θα αναφέρεται το Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο αυτού, το ΑΦΜ και το Έργο 

Πρόσληψης.  

 

 

 

 

mailto:anaplhrwtes@gmail.com


Γ.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
 

Επισυνάπτονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρόσληψης, τα οποία θα πρέπει να προσκομίσουν οι 

εκπαιδευτικοί συμπληρωμένα στη Σχολική Μονάδα (Δ.Σ. ή Ν.Γ.) τοποθέτησής τους ως εξής: 

Α. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που υπηρετούσαν  τα σχολικά έτη 2018-2019 ή και 2019-2020 στη 

Διεύθυνση Π. Ε. Β’ ΑΘΉΝΑΣ να προσκομίσουν μόνο τα δικαιολογητικά από 1 έως 10 της κατάστασης που ακολουθεί 

και τη βεβαίωση προϋπηρεσίας του σχολικού έτους 2019-2020.  Ωστόσο, σε περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε 

άλλου δικαιολογητικού της λίστας (στοιχείου ταυτοποίησης, οικογενειακής κατάστασης, τίτλου σπουδών κ.ο.κ.) θα 

πρέπει να κατατεθεί εκ νέου. 

Β. Αναπληρωτές που δεν είχαν υπηρετήσει στη Διεύθυνση Π.Ε. Β’ ΑΘΗΝΑΣ τα σχολικά έτη 2018-2019 ή και 2019-

2020 παρακαλούνται να καταθέσουν (συμπληρωμένα) όλα τα δικαιολογητικά της κατάστασης (από 1 έως 18)  σε 

φάκελο Α4 με λάστιχο, όπου θα  αναγράφεται το Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο, το ΑΦΜ και το Έργο  

Πρόσληψης. 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

Οι  αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί, οι οποίες: 

 

1. βρίσκονται σε άδεια κύησης ή λοχείας (όχι όσες εγκυμονούν, μόνο όσες είναι ήδη σε άδεια) 

2. δικαιούνται και επιθυμούν να κάνουν χρήση της άδειας μητρότητας ή της άνευ αποδοχών για ανατροφή 

τέκνου, ή 

 
3. βρίσκονται σε μακροχρόνια αναρρωτική άδεια, λόγω επαπειλούμενης κύησης ή άλλου ιατρικού ιστορικού 

θα αναλάβουν υπηρεσία και θα υποβάλουν τη σχετική αίτηση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη 

σχολική μονάδα. Ο Διευθυντής/τρια  ή ο Προϊστάμενος/-η  της σχολικής μονάδας θα διαβιβάσει τη σχετική 

αίτηση με συνημμένα τα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Π.Ε. Β’ Αθήνας εντός 3 ημερών. 

 

Επιπλέον, επισημαίνονται τα εξής: 

 

Άδεια κύησης, λοχείας, μακροχρόνια αναρρωτική: 

 Οι αναπληρώτριες που βρίσκονται σε άδεια κύησης πρέπει να έχουν μαζί τους γνωμάτευση 

θεράποντος ιατρού όπου θα αναγράφεται η ΠΗΤ (πιθανή ημερομηνία τοκετού, ή την αντίστοιχη 

απόφαση του ΙΚΑ). 

 Οι αναπληρώτριες που βρίσκονται σε άδεια λοχείας πρέπει να έχουν μαζί τους την απόφαση του ΙΚΑ 

που αναφέρει το ακριβές διάστημα της άδειας. 

 Οι αναπληρωτές που βρίσκονται σε μακροχρόνια αναρρωτική πρέπει να έχουν την αντίστοιχη 

ιατρική γνωμάτευση από δημόσιο φορέα υγείας. 

 

 

 



 

 

Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας: 

Κατατίθενται για κάθε έτος χωριστά από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις (κι όχι συγκεντρωτικά από το ΟΠΣΥΔ). 

Βεβαιώσεις από ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα μπορούν να συμπεριλαμβάνουν παραπάνω από ένα σχολικό 

έτος δεδομένου ότι έχουν εκδοθεί από την Δ/νση Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται το ιδιωτικό. Επισημαίνουμε 

ότι οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κατατίθενται εκ νέου κάθε χρόνο από τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς 

ανεξάρτητα αν είχαν κατατεθεί κάποια στιγμή στο παρελθόν στην ίδια Δ/νση Εκπαίδευσης. 

Προκειμένου να αναγνωριστούν οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας του φορέα απασχόλησης για μισθολογική 

εξέλιξη, θα πρέπει σε αυτές να αναγράφονται: 

-οι αποφάσεις πρόσληψης και απόλυσης 

-η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησε ο εκπ/κος (π.χ.. ΠΕ-70 Δασκάλων) 

-η σχέση εργασίας (είδος σύμβασης, π.χ. σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου) 

-το ωράριο εργασίας (πλήρες ή μειωμένο) και το υποχρεωτικό πλήρες ωράριο (σε περίπτωση εργασίας με 

μειωμένο ωράριο) 

-η διάρκεια των προϋπηρεσιών αυτών (π.χ. 9μήνες & 15ημέρες). 

Για προϋπηρεσία σε φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν.4354/2015 (Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και 
ΔΕΚΟ), βεβαίωση στην οποία θα αναγράφεται η νομική μορφή του φορέα και αν αυτός υπάγεται στο πεδίο 
εφαρμογής  της ανωτέρω παραγράφου. 
Για προϋπηρεσία που έχει αποκτηθεί σε σχολεία της Α’/θμιας και Β’/θμιας εκπαίδευσης αρκεί η βεβαίωση που 
έχει εκδοθεί από την αντίστοιχη Δ/νση Εκπ/σης. 
 
Προϋπηρεσίες που αφορούν συμβάσεις μίσθωσης έργου δεν προσμετρώνται για μισθολογική εξέλιξη. 
 

Τέλος, συνυποβάλλεται και βεβαίωση ενσήμων εκτυπωμένη από το site του ΕΦΚΑ, η οποία αποτελεί προϋπόθεση 
για την προσμέτρηση της προϋπηρεσίας σύμφωνα με το Ν.4354/2015, Φ.Ε.Κ.176/τ.Α’/16-12-2015. 
 

Σας εφιστούμε την προσοχή ότι δεν θα προβαίνουμε στην αναγνώριση προϋπηρεσιών για μισθολογική κατάταξη, 

χωρίς τις απαιτούμενες βεβαιώσεις. 

 

Η υποβολή όλων των δικαιολογητικών είναι απαραίτητη, καθώς διενεργούνται υποχρεωτικοί έλεγχοι τόσο από 

το Υ.ΠΑΙ.Θ. & την Ε.Δ.ΕΛ. όσο και έλεγχοι γνησιότητας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Δ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: 

1. ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 

2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 

3. ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ) 
 

4. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ  
 

5. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 
 

6. ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟ ή ΓΕΝΙΚΟ ΓΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΟ, ΕΙΤΕ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΙΤΕ ΙΔΙΩΤΗ, ΠΟΥ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ  ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΑ 

ΑΣΚΗΣΕΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ (ΣΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΣΑΦΩΣ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΟΤΙ Ο 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ).OI ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ 

ΕΚΔΟΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ.  

Η προσκόμιση ιατρικών γνωματεύσεων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας ανάληψης υπηρεσίας και για την ένταξη των αναπληρωτών στο σύστημα 
μισθοδοσίας. 
 

7. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Ποσοστό αναπηρίας 67% και 

άνω, μεσογειακή αναιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας) ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ   

8.   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ  ΣΤΟΝ ΑΣΕΠ 

    ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: 

-ΠΤΥΧΙΟ ΞΕΛΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (με συνημμένη μετάφραση) 

-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Α΄ΕΠΙΠΕΔΟΥ 

-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 300 ΩΡΩΝ & 7 ΜΗΝΩΝ 

9.  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 3ΜΗΝΟΥ (μόνο για τους έχοντες 

τέκνα). Στην περίπτωση σπουδαζόντων τέκνων (άνω των 18 και κάτω των 24 ετών) ή υπηρετούντων 

τη στρατιωτική θητεία, ο/η εκπ/κός προσκομίζει πρόσφατη βεβαίωση φοίτησης ή υπηρέτησης. 

 

10.   ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΚΥΗΣΗΣ, ΛΟΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ (κατά περίπτωση). 

 (Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στα αντίστοιχα συνημμένα έντυπα αιτήσεων). 

          …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

11.    ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ (Α.Μ. ΙΚΑ ΚΑΙ ΑΜΚΑ) 
 

12.      Α.Φ.Μ. 



13.     ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

14.   ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ,   ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ).  

Σε περίπτωση ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟΥ ΤΙΤΛΟΥ απαιτείται και επίσημη ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ του τίτλου από την 

αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο, καθώς και 

αντίγραφο Πράξης  αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ και απολυτήριο Λυκείου-για βασικό πτυχίο).  

Σε περίπτωση που δεν προκύπτει η ημερομηνία κτήσης και η γενική αριθμητική βαθμολογία από το 

αντίγραφο του τίτλου σπουδών, προσκομίζεται και  βεβαίωση-πιστοποιητικό αναλυτικής 

βαθμολογίας. 

15.   ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 400 ΩΡΩΝ ( ΑΝ ΕΧΕΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ) 

16.    ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ Ο  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 

ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ. 

 Ως Τράπεζα μισθοδοσίας ορίζεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.  

17.   ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ  ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΝΣΗΜΑ 

ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΦΟΡΕΑ   

18.   ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Α΄ (για τους άντρες), εφόσον υπάρχει, σε κάθε άλλη περίπτωση 

αναζητείται αυτεπάγγελτα. 

 

 

 


