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Οι αναπληρωτές μετά την πράξη ανάληψης, για να αποστείλουν ηλεκτρονικά τα παρακάτω δικαιολογητικά, 
επιλέγουν το σύνδεσμο: http://dide-d-ath.att.sch.gr/eapps/apps/anaplirotes/index.html 

Θα ανοίξει η εφαρμογή, συμπληρώνετε τα στοιχεία σας και μεταφορτώνετε τα παρακάτω δικαιολογητικά. 
Υπάρχουν ΟΔΗΓΙΕΣ που θα σας βοηθήσουν για οτιδήποτε χρειαστείτε. 
Παρακαλούμε να διαβάσετε ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ τις οδηγίες της εφαρμογής.  

1) ΠΤΥΧΙΟ ΜΕ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ. 

2) ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΕΣ. 

3) ΕΝΣΗΜΑ (ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝ ΣΤΗ Δ.Δ.Ε. Δ' 

ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2021-2022 ). 

4) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ. 

5) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

6) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΜΟΝΟ ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ)  

7) ΑΜΚΑ 

8) ΑΜΑ 

9) ΑΦΜ 

10) IBAN 

11) ΚΕΠΑ 

12) ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 

13) ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Οι αναπληρωτές, μόλις παρουσιαστούν στο σχολείο με τις περισσότερες ώρες για πράξη ανάληψης και για την 

σύναψη της σύμβασής τους, πρέπει υποχρεωτικά να καταθέσουν στον Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας τα 

εξής δικαιολογητικά: 

1) Γνωματεύσεις παθολόγου και ψυχιάτρου (του δημοσίου ή ιδιώτη, που να πιστοποιεί την υγεία και την 

ικανότητα του αναπληρωτή να ασκήσει τα διδακτικά του καθήκοντα).  

2) Δύο (2) Υπεύθυνες δηλώσεις πλήρως συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες από τους αναπληρωτές 

(επισυνάπτεται το έντυπο). 

3) 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 ήβεβαίωση 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 τους, η οποία εκδίδεται 

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

επιλέγεται. 

4) Αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας (αν υπάρχει) υπογεγραμμένη, με ημερομηνία την ημερομηνία της 

σύμβασης (επισυνάπτεται το έντυπο) και πρωτόκολλο από τη Σχολική Μονάδα.  

5) Αίτηση για συνάφεια μεταπτυχιακού (αν υπάρχει) υπογεγραμμένη, με ημερομηνία την ημερομηνία της 

σύμβασης (επισυνάπτεται το έντυπο) και πρωτόκολλο από τη Σχολική Μονάδα .  

http://dide-d-ath.att.sch.gr/eapps/apps/anaplirotes/index.html

