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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Πειραιάς  21 / 11 /2022 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΤΜΗΜΑ Γ’-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Τμήμα Γραμματείας / Π.Υ.Σ.Π.Ε./Β’ Οικονομικού 
Δ/νση: Καραολή – Δημητρίου 50, Τ.Κ.: 185 32 
Τηλ. Επικ.:   210 – 4124516 (Μισθοδοσία Τακτικού Προϋπολογισμού) 
Ιστοσελίδα:   http://dipe-peiraia.att.sch.gr 
Ε-mail ΔΙΠΕ: mail@dipe-peiraia.att.sch.gr 

 

Η Διεύθυνση ΠΕ Πειραιά ενημερώνει τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς για τη διαδικασία 

πρόσληψης του σχολικού έτους 2022-2023, ώστε να αποφευχθούν οι καθυστερήσεις και τα προβλήματα 

κατά τις ημέρες ανάληψης υπηρεσίας. 

Δεδομένου  ότι, 

1) τα μέτρα πρόληψης της διασποράς του covid-19 είναι σε ισχύ 

2) ο χρόνος ανάληψης υπηρεσίας είναι περιορισμένος, 

έχουμε θέσει σε εφαρμογή το πρόγραμμα ηλεκτρονικής υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών 

πρόσληψης, η επιτυχία του οποίου εξαρτάται από το βαθμό συνεργασίας μεταξύ της ΔΙΠΕ Πειραιά και των 

προσληφθέντων   αναπληρωτών. 

Γι’ αυτό παρακαλούμε να τηρηθούν κατά γράμμα οι εξής οδηγίες: 

 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

 ΒΗΜΑ 1ο :   
 

• Αφού αναλάβετε υπηρεσία στη σχολική σας μονάδα και συνάψετε την ψηφιακή σας σύμβαση στο  

https://anaplirotes.gov.gr της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του κράτους, τότε και μ όνο εισέρχεστε στην 

ιστοσελίδα μας και κάνοντας χρήση των προσωπικών σας κωδικών taxisnet στον  παρακάτω 

σύνδεσμο https://dipepeir.gr/peiraias/ilektroniko_protokolo/index.php , μπαίνετε στο υπομενού : 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΠΕ και επιλέγετε ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ. Η 

συμπλήρωση της φόρμας που εμφανίζεται με τα στοιχεία που ζητούνται πρέπει να γίνει αμέσως μετά 

τη σύναψη της σύμβασής σας γιατί αυτό είναι  απαραίτητο για τη συμπλήρωση της αναγγελίας 

πρόσληψής σας στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ την ίδια μέρα που αναλάβατε υπηρεσία. 

 

 ΒΗΜΑ 2ο :  

• Γίνεται είσοδος με χρήση των προσωπικών κωδικών taxisnet στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο της ΔΙΠΕ 

Πειραιά https://dipepeir.gr/peiraias/ilektroniko_protokolo/index.php & υποβάλετε  αφού 

συμπληρώσετε στο ΘΕΜΑ : «Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών για πρόσληψη» αρχεία μορφής 

pdf (πολλών σελίδων), τα αναφερόμενα δικαιολογητικά. 

http://dipe-peiraia.att.sch.gr/
mailto:mail@dipe-peiraia.att.sch.gr
https://anaplirotes.gov.gr/
https://dipepeir.gr/peiraias/ilektroniko_protokolo/index.php
https://dipepeir.gr/peiraias/ANAPLHRWTES/YPEYTHINH_DHLWSH/index.php
https://dipepeir.gr/peiraias/ANAPLHRWTES/YPEYTHINH_DHLWSH/index.php
https://dipepeir.gr/peiraias/ilektroniko_protokolo/index.php
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• ΠΡΟΣΟΧΗ! Μετά την οριστική υποβολή λαμβάνετε την ίδια στιγμή αυτόματα αποδεικτικό υποβολής 

με αριθμό από το γενικό πρωτόκολλο της ΔΙΠΕ Πειραιά, τον οποίο πρέπει να σημειώσετε, ώστε 

να τον χρησιμοποιείτε σε κάθε σας επικοινωνία μαζί μας. 

Για διευκόλυνσή σας και επειδή μόνο αρχεία μορφής pdf  μπορούν  να  «ανέβουν»  στο 

ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, σας ενημερώνουμε πως, εκτός από τον κλασικό τρόπο σάρωσης των 

εγγράφων σας με χρήση επιτραπέζιου σαρωτή (scanner), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε γι’ αυτό το 

σκοπό και το κινητό  σας τηλέφωνο. 

«Κατεβάζοντας» από το play store μια δωρεάν εφαρμογή τύπου camera scanner έχετε τη δυνατότητα 

να σαρώσετε διαδοχικά όσα έγγραφα επιθυμείτε και να τα σώσετε σε μορφή pdf πολλών σελίδων. 

Στη συνέχεια, τα κάνετε share στο e-mail σας, ώστε να μπορείτε να τα αποθηκεύσετε στον υπολογιστή 

σας, για να τα επισυνάψετε στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο. 

 
Τα ψηφιοποιημένα δικαιολογητικά που υποβάλουν στο 2ο ΒΗΜΑ οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί  (πλήρους 

και μειωμένου ωραρίου) στο ηλεκτρονικό μας πρωτόκολλο είναι τα εξής: 

 
1.Φωτοαντίγραφο του πτυχίου,  όπου αναγράφεται η ημερομηνία κτήσης και η γενική αριθμητική 

βαθμολογία. Αν δεν υπάρχει στο πτυχίο, προσκομίζεται επιπλέον και βεβαίωση-πιστοποιητικό αναλυτικής 

βαθμολογίας. 

2.Φωτοαντίγραφο του μεταπτυχιακού τίτλου, όπου αναγράφεται η  ημερομηνία κτήσης και η γενική 

αριθμητική βαθμολογία αν αυτό αποτελεί προσόν διορισμού. 

3 Φωτοτυπία  αστυνομικής  ταυτότητας. 

4 Φωτοτυπία αποδεικτικού Α.Φ.Μ, Α.Μ.Κ.Α, Α.Μ. ΙΚΑ ή και άλλου ταμείου ασφάλισης (π.χ. 

ΕΦΚΑ/ ΤΣΜΕΔΕ/ ΟΓΑ). 

5. Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου  ΤΡΑΠΕΖΑΣ, όπου να φαίνεται με  ευκρίνεια ο IBAN. Το 
όνομα του/της μισθοδοτούμενου/ης να είναι πρώτο (σε περίπτωση κοινού λογαριασμού) 

6.Πιστοποιητικό τύπου Α από το οικείο Στρατολογικό Γραφείο (για τους άντρες). 

7.Σε περίπτωση που ο αναπληρωτής ανήκει σε ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ομόζυγη μεσογειακή αναιμία, 

σκλήρυνση κατά πλάκας, δρεπανοκυτταρική/μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία) προσκομίζει στην Υπηρεσία και 

το σχετικό ιατρικό πιστοποιητικό (ΚΕΠΑ/Δημόσιο Νοσοκομείο). 
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕ ΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟ ΛΙΚΗ ΜΟΝΑ ΔΑ  

Γίνεται τη μέρα της ανάληψης υπηρεσίας στη σχολική μονάδα με πρωτότυπα έγγραφα. Συγκεκριμένα, στη 
σχολική μονάδα τοποθέτησης υποβάλλονται τα ακόλουθα: 

1. Πιστοποιητικό Ταυτοποίησης (π.χ.Αστυνομική ταυτότητα ) 

2. Αντίγραφα των δικαιολογητικών των τυπικών προσόντων ένταξης στον κλάδο (Φωτοαντίγραφο του 

πτυχίου διορισμού, στο οποίο αναγράφεται η ημερομηνία κτήσης και η γενική αριθμητική βαθμολογία. Αν 

δεν υπάρχει η βαθμολογία στο πτυχίο, υποβάλετε επιπλέον και βεβαίωση-πιστοποιητικό αναλυτικής 

βαθμολογίας. Σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου χρειάζεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον 

Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ) περί 

ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική 

κλίμακα των ημεδαπών, όπου αυτή προβλέπεται. Για τους κατόχους ξενόγλωσσου πτυχίου υποβάλλεται και 

απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ως αποδεικτικό ελληνομάθειας. 

3. Γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού ιατρού, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία να πιστοποιεί την 

υγεία του εκπαιδευτικού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. 

να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα (δείτε το σχετικό παραπεμπτικό) 

4. Γνωμάτευση ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία να πιστοποιεί την υγεία του 

εκπαιδευτικού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. να ασκήσει 

υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα (δείτε το σχετικό παραπεμπτικό). 

5.   Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το υπό δειγμα (δείτε έντυπο 01). 

6. 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 τους, η οποία εκδίδεται είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας 

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

7. Πράξη ανάληψης υπηρεσίας (έντυπο 02). 

 
 ΠΡΟΣΟΧΗ !!!: Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και τις εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ όσοι/ες δεν  

 προσκομίσουν ιατρικές γνωματεύσεις και όσα αναγράφο ν ται στην παράγραφο 6 δεν δύνανται να  
 αναλάβουν υπηρεσία.  

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2021/2021-22_espa/%CE%A5%CE%A0%CE%95%CE%A5%CE%98%CE%A5%CE%9D%CE%97_%CE%94%CE%97%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%97_%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%A0%CE%9B%CE%97%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%A9%CE%9D.doc


 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΣΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ 
(με ό,τι συνημμένο απαιτεί η καθεμία άμεσα στο κεντρικό πρωτόκολλο της ΔΙΠΕ Πειραιά   

https://dipepeir.gr/peiraias/ilektroniko_protokolo/eiserxomeno_protokolo.php 
(παρακαλούμε στο θέμα του πρωτοκόλλου βάλτε τα προτεινόμενα παρακάτω) 

 ΠΡΟΣΟΧΗ :  
Όλες οι αιτήσεις λαμβάνονται υπόψη αυστηρά από την ημερομηνία που υποβάλλονται στο 

ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και σε κάθε περίπτωση ΟΧΙ πριν την ανάληψη υπηρεσίας σας. 
 

1. Αίτηση με θέμα στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο : «Αναγνώριση προϋπηρεσίας 
αναπληρωτή» (δείτε έντυπο 04 ). 

2. Αίτηση με θέμα στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο : «Χορήγησηοικογενειακήςπαροχής 
αναπληρωτή» (δείτε έντυπο 06 ) 

3. Αίτηση με θέμα στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο : «Αναγνώρισητηςπαιδαγωγικής 
συνάφειαςτίτλουσπουδώναναπληρωτή» (δείτε σχετικό έντυπο 05) 

4. Αίτηση με θέμα στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο : «Χορήγηση άδειας κύησης, λοχείας, 
ανατροφής τέκνου αναπληρωτή» (ό,τι χρειάζεται αντίστοιχα) με τα σχετικά 
δικαιολογητικά (έντυπο 9). 

5. Αίτηση με θέμα στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο : «Μειωμένο διδακτικό  ωράριο λόγω 
προϋπηρεσίας αναπληρωτή» όσων έχουν συμπληρώσει 10 έτη προϋπηρεσίας και 
δικαιούνται (δείτε σχετικό έντυπο 8). 

6. Αίτηση με θέμα στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο : «Χρήση μειωμένου διδακτικού ωραρίου κατά 
δύο ώρες την εβδομάδα αναπληρωτή» σε αναπληρώτριες εκπ/κούς που έχουν παιδί ηλικίας 
έως δύο (02) ετών. (δείτε σχετικό έντυπο 7) 

 

 
Η  Διευθύντρια  Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Πειραιά 

 
                                                                                                                                
 
                                                                                                                                         ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΪΝΤΑΣΗ 
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