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Σχετικά με την πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
(ΕΑΕ) για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο της 3ΕΑ/2019 προκήρυξης του ΑΣΕΠ
Ενημέρωση από τον αιρετό του ΚΥΣΔΕ Νεκτάριο Κορδή

Εκδόθηκε στις 25/4/2019 η 3ΕΑ προκήρυξη του ΑΣΕΠ για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά
προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) κατηγορίας ΠΕ. Η αναλυτική
προκήρυξη παρατίθεται εδώ

Α. Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται από την Πέμπτη 2 Μαΐου έως και
την Πέμπτη 30 Μαΐου 2019.

Τα δικαιολογητικά επισυνάπτονται στην ειδική αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών και
κατατίθενται αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο,
υποχρεωτικά σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
(για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς των λοιπών κλάδων με εξειδίκευση στην ΕΑΕ).
Υποψήφιοι ήδη εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης
Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του ΥΠ.Π.Ε.Θ.,
σε περισσότερους του ενός κλάδους ΕΑΕ, οι οποίοι ανήκουν σε διαφορετικές βαθμίδες
εκπαίδευσης, υποβάλλουν δικαιολογητικά σε μία μόνο Διεύθυνση (Πρωτοβάθμιας ή
Δευτεροβάθμιας) Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση, δε, κατά την οποία προσκομίζονται
βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (πέραν της ήδη καταχωρισμένης στο Ο.Π.ΣΥ.Δ.) ή/και
αποδεικτικά ένταξης σε νέο εκπαιδευτικό κλάδο, τότε η κατάθεση αυτών γίνεται
υποχρεωτικά σε Διεύθυνση της αντίστοιχης βαθμίδας Εκπαίδευσης με την βαθμίδα στην
οποία προσφέρθηκε η προϋπηρεσία ή ανήκει ο νέος κλάδος.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: (α) Επισημαίνεται ότι κατά την παρούσα διαδικασία δεν κατατίθενται
δικαιολογητικά από εκπ/κούς οι οποίοι ανήκουν μόνο σε κλάδο Γενικής Εκπ/σης.
(β) Εκπαιδευτικοί που κατέχουν, ως δεύτερο πτυχίο, τίτλο που τους εντάσσει σε κλάδο
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ή έχουν προσφέρει προϋπηρεσία ως μέλη
Ε.Ε.Π. σε προηγούμενο σχολικό έτος, τα οποία δεν είναι καταχωρισμένα στο Ο.Π.ΣΥ.Δ.,
εφόσον επιθυμούν τη μοριοδότησή τους, υποχρεούνται, εντός της προθεσμίας υποβολής
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που ορίζεται με την παρούσα πρόσκληση, να τα καταθέσουν σε μία Περιφερειακή Διεύθυνση
Εκπαίδευσης.

Β. Διαδικασία πριν την κατάθεση των δικαιολογητικών

(α) Οι υποψήφιοι που δεν έχουν ηλεκτρονικό φάκελο στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., οφείλουν,
αρχικώς, να εγγραφούν ως χρήστες στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. (https://opsyd.sch.gr/), αναζητώντας το
σχετικό Εγχειρίδιο Εγγραφής και Σύνδεσης Χρήστη, στο οποίο περιέχονται αναλυτικές
οδηγίες για την εγγραφή και αυθεντικοποίηση του χρήστη. Σημειώνεται, σε κάθε
περίπτωση, ότι οι αιτούντες υποψήφιοι/χρήστες είναι υπεύθυνοι για την αποκλειστική και
ορθή χρήση των κωδικών πρόσβασης ή των λοιπών στοιχείων ταυτοποίησής τους.

(β) Οι υποψήφιοι που έχουν ήδη ηλεκτρονικό φάκελο στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., οφείλουν να
εισέλθουν στον φάκελό τους (με τους προσωπικούς τους κωδικούς), προκειμένου να
διαπιστώσουν τα στοιχεία (προσόντα/κριτήρια/ιδιότητες) τα οποία εξακολουθούν να
παραμένουν, κατά την εναρκτήρια ημερομηνία προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών,
καταχωρισμένα και επικυρωμένα, κατόπιν των αναγκαίων διεργασιών προσαρμογής του
Ο.Π.ΣΥ.Δ. στο νέο σύστημα διορισμού και προσλήψεων εκπαιδευτικών (ΚΕΦ. Ε΄ του ν.
4589/2019).

Γ. Διαδικασία κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών

Στην ειδική έντυπη αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι οφείλουν: (α) Να
καταγράψουν
τα ήδη
καταχωρισμένα και επικυρωμένα πεδία/στοιχεία
στον ηλεκτρονικό τους φάκελο στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., τα οποία επικαλούνται για την απόδειξη του,
κατά περίπτωση, προσόντος/κριτηρίου/ιδιότητας [Κεφ. Ε΄ του ν. 4589/2019 και Κεφ. Γ΄ της
οικείας Προκήρυξης ΑΣΕΠ] στην σχετική ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητάς τους στο
ΑΣΕΠ (ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Ι του εντύπου).

(β) Να καταγράψουν τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που υποβάλλουν για πρώτη
φορά και να δηλώσουν το αντίστοιχο προσόν/κριτήριο/ιδιότητα
[Κεφ. Ε΄ του ν. 4589/2019 και Κεφ. Γ΄ της οικείας Προκήρυξης ΑΣΕΠ] που επικαλούνται
στην σχετική ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητάς τους στο ΑΣΕΠ (ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ του
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Εντύπου).

(γ) Να καταγράψουν τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που υποβάλλουν για
τροποποίηση/συμπλήρωση ήδη καταχωρισμένων και επικυρωμένων
στοιχείων/πεδίων
στον ηλεκτρονικό τους φάκελο
στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. (ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ του εντύπου).

Δ. Υποχρέωση υποβολής δικαιολογητικών

Οι συνάδελφοι/ισσες να προσέξουν τα ακόλουθα σημεία:

(α) Για τη μοριοδότηση επιμόρφωσης ή σεμιναρίου επιμόρφωσης-εξειδίκευσης στην
ΕΑΕ από Α.Ε.Ι. ή άλλον φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, συμπεριλαμβανομένων και
αυτών που είχαν προσκομιστεί και καταχωριστεί κατά το παρελθόν, απαιτείται η
προσκόμιση πιστοποιητικού ή βεβαίωσης
, από τα οποία, να προκύπτει η διάρκεια
αυτών (τουλάχιστον 300 ή 400 ώρες, αντίστοιχα), καθώς και ημεροχρονολογία έναρξης και
λήξης τους, προκειμένου να διαπιστώνεται το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα
πραγματοποίησης [τουλάχιστον επτά (7) μήνες] [παρ. α περ. ιι του άρθρου 57 και παρ. 4
περ. β στοιχ. αα του άρθρου 58 του ν. 4589/2019].

(β) Η προσκόμιση πιστοποιητικού αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω του
υποψηφίου ή του/της συζύγου ή τέκνου, είναι υποχρεωτική για όλους τους
ενδιαφερόμενους, ακόμα και για αυτούς που είχαν λάβει στο παρελθόν σχετικό
ευεργέτημα,
προκειμένου να καταχωρίζεται το ακριβές ποσοστό
αναπηρίας [παρ. 1 γ του άρθρου 58 σε συνδυασμό με την παρ. γ περ. ββ του άρθρου 57 του
ν. 4589/2019]. (γ)
Βεβαιώσεις για προϋπηρεσίες που
έχουν προσφερθεί σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), (του τρέχοντος σχολικού
έτους 2018-2019 ή/και προηγουμένων, που δεν είναι καταχωρισμένες στο ΟΠΣΥΔ),
προσκομίζονται, υποχρεωτικά, με ευθύνη των υποψηφίων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν απαιτείται η (εκ νέου) υποβολή δικαιολογητικών / βεβαιώσεων: (α)
Για στοιχεία (προσόντα/κριτήρια/ιδιότητες) που είναι ήδη καταχωρισμένα και
επικυρωμένα στον ηλεκτρονικό φάκελο των υποψηφίων στο Ο.Π.ΣΥ.Δ.,
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εκτός και αν υφίσταται ανάγκη επικαιροποίησης αυτών, σύμφωνα με την οικεία προκήρυξη
του Α.Σ.Ε.Π..

(β) Για προϋπηρεσίες παρελθόντων ετών που είναι ήδη καταχωρισμένες στον
ηλεκτρονικό φάκελο των υποψηφίων στο Ο.Π.ΣΥ.Δ.,
καθώς και για δημόσιες
προϋπηρεσίες της ημεδαπής (αναπληρωτή ή/και ωρομίσθιου εκπ/κού) του τρέχοντος
σχολικού έτους 2018-2019.

Ε. Γενικές Παρατηρήσεις
- Το σύνολο των ανωτέρω μαζί με την έντυπη αίτηση κατατίθενται, με
αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του υποψηφίου, επί αποδείξει
κατάθεσης/παραλαβής (αριθμός πρωτοκόλλου), στην οικεία Διεύθυνση
Εκπαίδευσης.
- Κατά την παραλαβή των δικαιολογητικών, η Διεύθυνση βεβαιώνει ότι ο εκπ/κός
προσκόμισε τα δικαιολογητικά που επικαλείται στην ειδική έντυπη αίτηση,
χωρίς
περαιτέρω έλεγχο για το αν αυτά είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία
Προκήρυξη του ΑΣΕΠ.
Η Δ/νση διατηρεί τα δικαιολογητικά στο αρχείο της και αναμένει σχετικές διευκρινίσεις από
το ΥΠ.Π.Ε.Θ. για την περαιτέρω διαχείριση της όλης διαδικασίας.
- Τέλος, επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που τα δηλωθέντα προσόντα, κριτήρια
ή ιδιότητες δεν αποδεικνύονται με βάση τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται ή
τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του
Κεφαλαίου Δ΄ της οικείας Προκήρυξης του ΑΣΕΠ, δεν λαμβάνονται υπόψη. Ομοίως,
προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες τα οποία δεν δηλώνονται στην ειδική έντυπη
αίτηση
- Με βάση την προκήρυξη του ΑΣΕΠ οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν και
ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ. Η προθεσμία υποβολής των
ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 8 Μαΐου 2019 ημέρα Τετάρτη και
λήγει στις 24 Μαΐου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00
- Η προκήρυξη 3ΕΑ του ΑΣΕΠ παρατίθεται εδώ Η ευθύνη συμπλήρωσης της
ηλεκτρονικής αίτησης ανήκει αποκλειστικά στους συναδέλφους/ισσες και για το
λόγο αυτό απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή!

ΣΤ. Βασικές Επισημάνσεις
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Είναι προφανές ότι τα χρονικά περιθώρια της υποβολής αιτήσεων είναι μεγάλα, γεγονός
που δεν δικαιολογεί βιαστικές και επιπόλαιες κινήσεις. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει
–κατά την άποψή μας- θα πρέπει να προσέξουμε τα εξής:
- Πολύ προσεκτική μελέτη της Προκήρυξης του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ12/τ.Προκ. ΑΣΕΠ/24-4-2019).
- Πολύ προσεκτική μελέτη της πρόσκλησης του Υπουργείου Παιδείας.
- Δημιουργούμε ηλεκτρονικό φάκελο στο OPSYD, αν δεν έχουμε.
- Μπαίνουμε με τους κωδικούς μας στον ηλεκτρονικό φάκελο του OPSYD για να δούμε
ποια στοιχεία έχουν καταχωρηθεί.
- Αναγράφουμε τα στοιχεία που είναι ήδη καταχωρισμένα στο OPSYD στην Αίτηση
κατάθεσης δικαιολογητικών.
- Τα νέα στοιχεία που δεν είναι καταχωρισμένα πρέπει να κατατεθούν στις Διευθύνσεις
Εκπαίδευσης.
- Τέλος υποβάλουμε την ηλεκτρονική αίτηση στο ΑΣΕΠ με ηλεκτρονικό παράβολο αξίας
3 ευρώ.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Ευχόμαστε στους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες Καλό Μήνα! Χρόνια Πολλά με υγεία
και δύναμη!

https://www.alfavita.gr/

Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς χαιρετισμούς
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Αθήνα 1/5/2019
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