
 

Μήνυμα προς νεοπροσληφθέντες αναπληρωτές εκπαιδευτικούς – Β Φάση 2021 2022 
 

Σας καλωσορίζουμε στην περιφέρειά μας.  

Όπως  γνωρίζετε, οι   οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας  επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε 

σχολικές μονάδες και ανάληψης υπηρεσίας των προσλαμβανόμενων αναπληρωτών εκπαιδευτικών 

έχουν αναρτηθεί στο .  www.minedu.gov.gr/anaplirotes

Παρακαλούμε να λάβετε γνώση  εάν αυτό δεν έχει γίνει ακόμη.  
 

Σας εφιστούμε την προσοχή, ότι κατά την ημέρα εμφάνισής στη σχολική μονάδα τοποθέτησης 

(01/10/2021 έως 04/10/2021), η ανάληψη υπηρεσίας σας θα  πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 

14.30 και στη συνέχεια να ολοκληρωθεί, επίσης, η σύναψη της ψηφιακής σύμβασης και η αποδοχή 

αυτής μέσω του  μέχρι τις 14:59 της ίδιας μέρας. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν anaplirotes.gov.gr

διασφαλίζεται η ανάληψη υπηρεσίας του αναπληρωτή τη συγκεκριμένη ημέρα. 

Για τους παραπάνω λόγους συνιστούμε οι εν λόγω διαδικασίες να ολοκληρωθούν νωρίς και όχι την 

τελευταία στιγμή. Επίσης, η σύναψη της ψηφιακής σύμβασης και η αποδοχή αυτής μέσω 

του anaplirotes.gov.gr  πρέπει να γίνει εντός της ίδιας μέρας (μέχρι τις 14:59 και όχι την τελευταία 

στιγμή). 
 

Στη συνέχεια, αυτό που απαιτείται να γίνει μέχρι την εμφάνιση σας για ανάληψη υπηρεσίας  είναι:  
 

1. Εξασφάλιση των ιατρικών γνωματεύσεων (παθολόγου και ψυχιάτρου) 

2. Εξασφάλιση πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης σύμφωνα με τα παρακάτω: 

Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate EUDCC) του Κανονισμού 

(ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του 

άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 87), η οποία κυρώθηκε 

με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α' 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού 

προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19, 

ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α' 256),  

ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου (βεβαίωση νόσησης) της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ' 

αρ. 2650/10.4.2020 (Β' 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας, όπως 

εκάστοτε ισχύει,  

ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, ή βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού 

διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapid test ή PCR test), έως 72 ώρες πριν την παρουσίαση, η οποία 

εκδίδεται είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), είτε από τον 

ιδιωτικό φορέα που επιλέγεται.  

3. Συμπλήρωση του συνημμένου Απογραφικού Δελτίου   

Το απογραφικό Δελτίο, το οποίο θα συμπεριλαμβάνεται στα έντυπα  που θα σας στείλουμε, 

παρακαλούμε να μας το επιστρέψετε έως την Πέμπτη 30-09-2021 και ώρα 12:00, μέσω Email 

(mail@dipe.mes.sch.gr), γράφοντας πάνω σε αυτό την ημερομηνία που θα προσέλθετε στη Σχολική 

Μονάδα τοποθέτησης σας (Δεν χρειάζεται στην παρούσα φάση να γράψετε τη σχολική μονάδα 

τοποθέτησης). 
 

Τέλος, μέχρι αύριο, θα σας στείλουμε τα σχετικά έντυπα και υπεύθυνες  δηλώσεις που απαιτούνται 

να καταθέσετε για τη δημιουργία του φακέλου αναπληρωτή, τον οποίο και θα υποβάλετε κατά την 

εμφάνισή σας για ανάληψη υπηρεσίας (01/10/2021 έως 04/10/2021) στη σχολική μονάδα τοποθέτησης 

σας καθώς και ό,τι άλλο απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης. 
 

Σας ευχόμαστε καλή αρχή. 

Εκ της Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας 
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