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Για το σχολικό έτος 2022-2023  
 

 

Tα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε κατά την πρόσληψή σας: 

1. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων πρόσληψης αναπληρωτών από το Υπουργείο παιδείας. 

2. Οι διευθύνσεις εκπαίδευσης εισάγουν στον ΟΠΣΥΔ τις διαθέσιμες σχολικές μονάδες για να δηλωθούν από 

τους αναπληρωτές (Αυτό γίνεται την ίδια ημέρα με την ανακοίνωση των προσλήψεων). 

3. Οι αναπληρωτές που προσλήφθηκαν, συνδέονται στον ΟΠΣΥΔ για να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης 

όλων των σχολικών μονάδων με την σειρά προτίμησης που επιθυμούν. Σε ενδεχόμενη παράλειψη 

εμπρόθεσμης δήλωσης προτίμησης, τοποθετούνται τελευταίοι σε όποια σχολική μονάδα μείνει κενή. 

 (Αυτό γίνεται την αμέσως επόμενη ημέρα της ανακοίνωσης των προσλήψεων). 

4. Οι αναπληρωτές που προσλήφθηκαν ενημερώνονται με γραπτό μήνυμα (sms) για τη σχολική μονάδα που 

τοποθετήθηκαν (Αυτό γίνεται εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία πρόσληψής τους). 

5. Οι αναπληρωτές που προσλήφθηκαν, παρουσιάζονται στη σχολική μονάδα που τοποθετήθηκαν* ώστε να 

αναλάβουν υπηρεσία (Η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας θα αναφέρεται στο ΦΕΚ πρόσληψης αναπληρωτών 

– βήμα 1). 

6. Οι αναπληρωτές που προσλήφθηκαν καταθέτουν στη σχολική μονάδα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

7. Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας δηλώνει στο Myschool την ανάληψη υπηρεσίας των 

προσλαμβανόμενων αναπληρωτών της μονάδας του. 

8. Οι αναπληρωτές συνάπτουν σύμβαση ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής «Αναπληρωτές» 

(https://anaplirotes.gov.gr). Σε εξαιρετική περίπτωση ανωτέρας βίας ή τεχνικών προβλημάτων, συνάπτεται 

χειρόγραφη σύμβαση εργασίας. 

9. Οι αναπληρωτές μετά τη σύναψη ψηφιακής σύμβασης εργασίας, εισέρχονται στην εφαρμογή 

«Αναπληρωτές» (https://anaplirotes.gov.gr ) χρησιμοποιώντας ως στοιχεία ταυτοποίησης αυτά της ΓΓΠΣΔΔ 

(taxisnet). Καταχωρίζουν τα στοιχεία που τους ζητούνται και αποδέχονται ψηφιακά τη σύμβαση εργασίας. 

10. Οι αναπληρωτές μπορούν μέσα από την εφαρμογή να λάβουν αντίγραφο της σύμβασης εργασίας σε 

ψηφιακή μορφή (pdf). 

 

*Σε περίπτωση ύπαρξης σχολικών μονάδων διάθεσης για συμπλήρωση ωραρίου, σχολείο τοποθέτησης, 

θεωρείται η σχολική μονάδα με τις περισσότερες ώρες.      
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