
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  Ν. ΔΡΑΜΑΣ 

Τμήμα: Γ΄ Προσωπικού-Γραφείο Αναπληρωτών & ωρομισθίων 

Τηλέφωνο: 2521 351230  

 

 

Α) ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ / ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ & ΜΕΛΩΝ 

ΕΕΠ/ΕΒΠ. 

 

 

1. Συμπλήρωση έντυπου 1 -αποδοχή της θέσης & αποστολή στο MAIL: anapl@dide.dra.sch.gr 

με  θέμα το εξής: anapl + το ονοματεπώνυμο σας.  

2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών/αντίγραφο πτυχίου (ΠΡΟΣΟΧΗ: όχι πιστοποιητικό 

αποφοίτησης).  Σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου απαιτούνται επιπλέον : αναγνώριση από τον 

ΔΟΑΤΑΠ και Απολυτήριο Λυκείου για Ελληνομάθεια. 

3. Αίτηση Αναγνώρισης μεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου (εάν υπάρχει)/(έντυπο 2) + Ευκρινές 

φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού/διδακτορικού διπλώματος. Σε περίπτωση ξενόγλωσσου 

μεταπτυχιακού/διδακτορικού αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. (Οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων 

προωθούνται κατά δυο (2) Μ.Κ. ενώ οι κάτοχοι διδακτορικού κατά έξι (6) Μ.Κ.  Απαραίτητη προϋπόθεση για 

την κατάταξη στα προωθημένα Μ.Κ. είναι η συνάφεια του περιεχομένου των μεταπτυχιακών/διδακτορικών 

τίτλων με το αντικείμενο απασχόλησης του υπαλλήλου.     

4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. 

5. Ευκρινές φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Στρατολογίας τύπου Α’ (για τους άντρες). 

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης/ σύμφωνο συμβίωσης, με ημερομηνία έκδοσης εντός των 

τελευταίων τριών μηνών πριν την ημερομηνία πρόσληψης,  μόνο για τους έχοντες τέκνα. Σε 

περίπτωση σπουδάζοντος τέκνου (άνω των 18 ετών και κάτω των 25 ετών) βεβαίωση σπουδών 

τέκνου,  η οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος. 

7. Ευκρινές φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος με τον ΑΦΜ ή φωτοαντίγραφο του ΑΦΜ. 

8. Ευκρινές φωτοαντίγραφο Α.Μ.Κ.Α. 

9. Ευκρινές φωτοαντίγραφο Α.Μ. ΕΦΚΑ. 

10. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου όπου θα αναγράφεται καθαρά το 

ΙΒΑΝ με πρώτο δικαιούχο τον/την αναπληρωτή/τρία εκπαιδευτικό /το μέλος Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π . Για 

τους προσληφθέντες σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ/ΠΔΕ απαιτείται ο 

λογαριασμός να είναι της ΕΘΝΙΚΗΣ τράπεζας. 

11. Σύμφωνα με το Άρθρο 180 του  νόμου 4823/2021 (ΦΕΚ 136/1/03-08-2021) του ΥΠ.Π.Ε.Θ ο 

χρόνος υπηρεσίας που  είναι καταχωρισμένος  στο ΟΠΣΥΔ  λαμβάνεται υπόψη στη μισθολογική 

εξέλιξη των προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών καθώς και των μελών 

Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π., χωρίς να απαιτείται η εκ νέου προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών  
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εγγράφων. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθμ. πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-

2016 εγκύκλιο του ΓΛΚ με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή του ν. 4354/2016, δεν 

αναγνωρίζεται για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων η προϋπηρεσία που αποκτήθηκε από 

01/01/2016 έως 31/12/2017. 

12. Αίτηση Αναγνώρισης Προϋπηρεσίας από  άλλους φορείς εκτός των σχολικών μονάδων (έντυπο 3). 

Για την χορήγηση Μισθολογικού κλιμακίου διευκρινίζουμε ότι ως προϋπηρεσία αναγνωρισμένη από 

το νέο μισθολόγιο (Ν.4654/2015/176 Α) λογίζεται η παρασχεθείσα στους ακόλουθους φορείς: 

ΔΗΜΟΣΙΟ,ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, & ΔΕΚΟ  (ΚΕΦ Ά ν. 3429/2005),  με σχέση εξαρτημένης εργασίας 

δημοσίου ή & ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου-αποκλειομένων σε κάθε περίπτωση 

των συμβάσεων μίσθωσης έργου.        

Σύμφωνα δε με το  169228/Ε2/12-10-2013 (ΑΔΑ: 67ΝΓ4653ΠΣ-9ΗΤ) έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ  

οι βεβαιώσεις   προϋπηρεσίας από  άλλους φορείς (εκτός των σχολικών μονάδων)  οι οποίες 

προσκομίζονται για την αναγνώριση μισθολογικής εξέλιξης θα  πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρουν  

εξής : 

 Τις αποφάσεις πρόσληψης και απόλυσης. 

 Την ιδιότητα με την οποία υπηρετήσατε.  

 Τη σχέση εργασίας σας . 

 Το ωράριο εργασίας σας & όταν πρόκειται για μειωμένο ωράριο εργασίας είναι απαραίτητο 

στην βεβαίωση να αναγράφεται και το υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο που ισχύει για τον 

αντίστοιχο κλάδο. 

 Τη χρονική διάρκεια των προϋπηρεσιών αυτών σε Μήνες & Μέρες(πχ:  01 μήνας & 01 ημέρες), 

ΟΧΙ σε ώρες/Ημερομίσθια κτλ.   

 Τη νομική μορφή του φορέα απασχόλησης και αν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της 

παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 4354/2015. 

Επισημαίνουμε ότι δεν θα προβαίνουμε στην αναγνώριση προϋπηρεσιών, χωρίς την απαιτούμενη 

βεβαίωση. 

13. Βάση του αρ. πρωτ.: 1744/18-04-2018 (ΑΔΑ: Ω6ΨΖ4653ΠΣ-ΛΟΖ) έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ  το 

ΜΚ  σας αποδίδεται μετά την ολοκλήρωση ελέγχου γνησιότητας όλων των δικαιολογητικών 

εγγράφων σας.  

14. Πρόσφατες και Πρωτότυπες  ιατρικές γνωματεύσεις από παθολόγο και ψυχίατρο, ιδιώτη ή 

δημοσίου νοσοκομείου στις οποίες να πιστοποιείται η υγεία και η φυσική καταλληλότητα των 

υποψηφίων υπαλλήλων να ασκήσουν διδακτικά καθήκοντα.  Η υποβολή τους είναι προαπαιτούμενο 

για την πραγματοποίηση της 1ης μισθοδοσίας. 

15. Συμπλήρωση υπεύθυνων  δηλώσεων Α & Β . 

16. Για τους ασφαλισμένους στο ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ / ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ απαιτείται  η προσκόμιση ευκρινούς 

φωτοαντίγραφου  της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου όπου αναγράφεται ο αριθμός μητρώου και η 

ημερομηνία έναρξης των υποχρεώσεων τους.  



17. Για τις ειδικότητες ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30 απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση 

ευκρινούς φωτοαντίγραφου  άδειας άσκησης επαγγέλματος και πρόσφατη βεβαίωση εγγραφής στον 

σύλλογο τους. 

18. Πράξη Ανάληψης Υπηρεσίας Σχολείου/ων.  

19. Παρακαλείστε να συγκεντρώσετε άμεσα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως…………. &  να  τα 

τοποθετήσετε σε κλειστό φάκελο με τη σειρά που αναγράφονται στο έντυπο.  Σας επισημαίνουμε  

δε ότι όλα τα δικαιολογητικά σας πρέπει να τα έχετε σε έντυπη μορφή σε απλά φωτοαντίγραφα 

πλην των  ιατρικών βεβαιώσεων οι οποίες πρέπει να είναι Πρωτότυπες  .  Ο φάκελος εξωτερικά 

θα έχει το  Ονοματεπώνυμο, τον κλάδο & το σχολείο σας. Θα σταλεί στη Δ/νση Δ/θμιας  Εκπ/σης 

Δράμας υπόψη γραφείου 230, με την αλληλογραφία του σχολείου σας.  

 

 

Β)  ΜΕΙΩΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΩΡΑΙΟΥ 

 Μείωση ωραρίου δικαιούνται :  

1. Οι μητέρες αναπληρώτριες εκπ/κοι /ΕΕΠ/ΕΒΠ που έχουν παιδία έως δυο (2) ετών.  

 Η μητέρα αναπληρώτρια πλήρους ή μειωμένου  ωραρίου που έχει παιδί ηλικίας έως δυο (2) ετών 

έχει το δικαίωμα χρήσης μειωμένου διδακτικού ωραρίου κατά δυο (2) την εβδομάδα από το 

διδακτικό ωράριο που αναφέρετε στην σύμβαση της. Εναλλακτικά, η μητέρα αναπληρώτρια , εφόσον 

δεν κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου της,  δικαιούται για την ανατροφή του τέκνου της άδεια με 

αποδοχές διάρκειας έως τριών (3) μηνών & δεκαπέντε (15) ημερών, η οποία χορηγείται 

αποκλειστικά μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας (ν.4599/2019, άρθρο 26). Απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι ο σύζυγος να μην έχει κάνει χρήση της αντίστοιχης διευκόλυνσης (άδεια 

ανατροφής /μειωμένου ωραρίου). Οι  αναπληρωτές/ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να 

λάβουν τις πιο πάνω άδειες υποβάλουν  το αίτημα τους απευθείας στον Δ/ντη του σχολείου 

τοποθέτησης τους. 

 

Απαραίτητα  δικαιολογητικά :  

 Αίτηση χορήγησης μείωσης ωραρίου (έντυπο 4).  

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.  

 Υπεύθυνη Δήλωση για τη μη χρήση άδειας ανατροφής τέκνου (έντυπο 5). 

 Υπεύθυνη Δήλωση Συζύγου για τη μη χρήση άδειας ανατροφής τέκνου/μειωμένου ωραρίου  

(έντυπο 6).  

 Βεβαίωση εργοδότη Συζύγου ότι ο εργαζόμενος δεν έχει κάνει χρήση άδειας ανατροφής 

/μειωμένου ωραρίου (απαιτείται μόνο σε περίπτωση εργασίας στους  ακόλουθους φορείς: Δημόσιο, 

ΟΤΑ, ΝΠΔΔ & ΔΕΚΟ)  . 

 



2. Οι  αναπληρωτές εκπαιδευτικοί με εκπαιδευτική προϋπηρεσία . Το εβδομαδιαίο 

υποχρεωτικό ωράριο προσδιορίζεται με βάση τον κλάδο & τα έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας. 

(Φ361.23/12/123995/Δ1/20-12-2010/ ΑΔΑ: 4ΙΙ49Ο9): 

 

 

Γ)  ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ  

 

1. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ/ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ:  

Οι  αναπληρωτές/ ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να  ασκούν  ιδιωτικό έργο ή εργασία με 

αμοιβή υποβάλουν  το αίτημα τους απευθείας στο ΠΥΣΔΕ Δράμας . Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί 

πριν την έναρξη του έργου & της εργασίας.  Χορήγηση άδειας με αναδρομική ισχύ δεν είναι δυνατή . 

Η άσκηση ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή χωρίς άδεια αποτελεί  πειθαρχικό παράπτωμα.  

Απαραίτητα δικαιολογητικά:  

 Αίτηση χορήγησης άδειας ιδιωτικού έργου ή εργασίας (έντυπο7). 

 Άδεια της υπηρεσίας μου ότι δεν παρακωλύεται η ομαλή άσκηση των κύριων 

καθηκόντων μου με την άδεια αυτή. 

 Σύμβαση Εργασίας 

 

 

 

2. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ/ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΕΕΠ & ΕΒΠ:  

Οι  αναπληρωτές/ ωρομίσθιοι ΕΕΠ & ΕΒΠ  που επιθυμούν να  ασκούν  ιδιωτικό έργο ή εργασία με 

αμοιβή υποβάλουν  το αίτημα τους στο ΠΥΣΕΕΠ Α.Μ.Θ. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί πριν την 

έναρξη του έργου & της εργασίας.  Χορήγηση άδειας με αναδρομική ισχύ δεν είναι δυνατή . Η 

άσκηση ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή χωρίς άδεια αποτελεί  πειθαρχικό παράπτωμα.  

Απαραίτητα δικαιολογητικά:  

 Αίτηση χορήγησης άδειας ιδιωτικού έργου ή εργασίας (έντυπο 8). 

 Υπεύθυνη Δήλωση  ιδιωτικού έργου ή εργασίας (έντυπο 9). 

 Υπεύθυνη Δήλωση  ιδιωτικού έργου ή εργασίας για ιδιωτικό γραφείο μόνο ΕΕΠ&ΕΒΠ  

(έντυπο 10). 

ΠΕ 
0-6  ΕΤΗ 7-12 ΕΤΗ 13-20 ΕΤΗ πάνω από 20 ΕΤΗ 

23 ΩΡΕΣ 21 ΩΡΕΣ 20 ΩΡΕΣ 18 ΩΡΕΣ 

ΤΕ 
0-7 ΕΤΗ 8-13 ΕΤΗ 14-20 ΕΤΗ πάνω από 20 ΕΤΗ 

24 ΩΡΕΣ 21 ΩΡΕΣ  20 ΩΡΕΣ 18 ΩΡΕΣ 



 

                      Δ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 

 

 Οι προσωρινοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π 

υποχρεούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 111 του Ν.4821/2021, να 

προσκομίσουν κατά την ανάληψη υπηρεσίας 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 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), η οποία εκδίδεται είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής 

Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), είτε από τον ιδιωτικό φορέα που επιλέγεται με 

δική τους επιβάρυνση. 

Εφόσον δεν προσκομίσουν κατά την ανάληψη υπηρεσίας το εν λόγω απαραίτητο πιστοποιητικό 

δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία και στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι 

κυρώσεις των διατάξεων της παρ. 5Α του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (για τους 

προσληφθέντες υπό τις γενικές διατάξεις του άρθρου 63 του ιδίου νόμου) και των διατάξεων 

της παρ.4 του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 (για τους προσληφθέντες υπό τις διατάξεις της 

έκδοσης ειδικής πρόσκλησης του άρθρου 86 του ιδίου νόμου): 

 «Εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οι οποίοι προσλαμβάνονται στα σχολεία 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προσωρινοί αναπληρωτές ή 

ωρομίσθιοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για οποιονδήποτε 

λόγο δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία που 

ορίζεται στην ανακοίνωση της πρόσληψης ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και στη συνέχεια 

παραιτούνται, αποκλείονται από τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται 

κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης, καθώς και κατά το επόμενο σχολικό έτος (παρ.5Α 

του άρθρου 63 του ν. 4589/2019) .  

 «Εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που προσλαμβάνεται ως αναπληρωτής σε 

κενό με την ειδική πρόσκληση, ύστερα από την αίτηση/δήλωση συμμετοχής του, και για 

οποιονδήποτε λόγο δεν αναλαμβάνει υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών από την 



ημερομηνία που ορίζεται στην ανακοίνωση της πρόσληψης ή αναλαμβάνει υπηρεσία και 

στη συνέχεια παραιτείται, αποκλείεται από τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος 

που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης, καθώς και κατά τα δύο επόμενα 

σχολικά έτη. (παρ.4 του άρθρου 86 του ν. 4547/2018). 

 

 

 

 

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία. 


