ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ωσ προ τθ διαδικαςία κατάταξθσ με ςειρά προτεραιότθτασ, κατά κλάδο και ειδικότθτα,
υποψιφιων εκπαιδευτικϊν δευτεροβάκμιασ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ (ΕΑΕ)
κατθγορίασ ΠΕ.
 Αρχικά ζχει εκδοκεί θ υπ’ αρικ. 3ΕA/2019 Προκιρυξθ του Ανϊτατου υμβουλίου
Επιλογισ Προςωπικοφ (ΦΕΚ 12/τ. Προκ. ΑΕΠ/24-4-2019)».
 Ακολοφκθςε θ υπ’ αρικ. πρωτ.: 669074/Ε1/25 Απριλίου 2019 Πρόςκλθςθ του ΤΠΠΕΘ.
Σο Α..Ε.Π. ΚΑΛΕΙ
τουσ εκπαιδευτικοφσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04,
ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80,
ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90 και ΠΕ91 με εξειδίκευςθ
ςτθν Ειδικι Αγωγι, να υποβάλουν, εφόςον κατζχουν τα γενικά και απαιτοφμενα προςόντα,
«ΑΙΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ» (θλεκτρονικι) για τθ διαδικαςία κατάταξθσ με ςειρά
προτεραιότθτασ, κατά κλάδο και ειδικότθτα, για τθν πλιρωςθ των κενϊν κζςεων
εκπαιδευτικϊν δευτεροβάκμιασ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ (ΕΑΕ), κακϊσ και για τθν
κάλυψθ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ δευτεροβάκμιασ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ.
Η προκεςμία υποβολισ των θλεκτρονικών αιτιςεων ςυμμετοχισ αρχίηει ςτισ 8 Μαΐου
2019 θμζρα Τετάρτθ και λιγει ςτισ 24 Μαΐου 2019 θμζρα Παραςκευι και ώρα 14:00.
Από το Α..Ε.Π., ςτθν προκιρυξθ, κακορίηονται και οι τεχνικζσ λεπτομζρειεσ υποβολισ τθσ
ΑΙΣΗΗ (παράβολο κλπ).
Σο ΤΠΠΕΘ ΚΑΛΕΙ
τουσ εκπαιδευτικοφσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04,
ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80,
ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90 και ΠΕ91 με εξειδίκευςθ
ςτθν Ειδικι Αγωγι, να υποβάλουν τα δικαιολογθτικά με τα οποία αποδεικνφονται τα γενικά
και απαιτοφμενα προςόντα που επικαλοφνται για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ διαδικαςία
κατάταξθσ με ςειρά προτεραιότθτασ ςτουσ αξιολογικοφσ πίνακεσ (Βϋ και Επικουρικό) Ειδικισ
Αγωγισ και Εκπ/ςθσ του ΚΕΦ. Εϋ του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Αϋ), ςτο πλαίςιο τθσ αρικμ.
3ΕA/2019 Προκιρυξθσ του ΑΕΠ (ΦΕΚ 12/τ. Προκ. ΑΕΠ/24-4-2019). Σα απαιτοφμενα, κατά
περίπτωςθ, δικαιολογθτικά ορίηονται ςτο Κεφάλαιο Δ’ τθσ οικείασ Προκιρυξθσ.
Η προκεςμία υποβολισ δικαιολογθτικών ορίηεται από τθν Πζμπτθ 2 Μαΐου ζωσ και τθν
Πζμπτθ 30 Μαΐου 2019.

Απαιτοφμενεσ ενζργειεσ από τθν πλευρά των ενδιαφερομζνων:

 Για το Α..Ε.Π.
- Τποβολι «ΑΙΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ» (θλεκτρονικι) ςτο Α..Ε.Π.
Η προκεςμία υποβολισ των θλεκτρονικών αιτιςεων ςυμμετοχισ αρχίηει ςτισ 8 Μαΐου
2019 θμζρα Τετάρτθ και λιγει ςτισ 24 Μαΐου 2019 θμζρα Παραςκευι και ώρα 14:00.

 Για τθ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΒΡΟΤ
1. Πριν τθν κατάκεςθ των δικαιολογθτικϊν:


(α) Οι υποψιφιοι που δεν ζχουν θλεκτρονικό φάκελο ςτο Ο.Π.Τ.Δ., οφείλουν,
αρχικϊσ, να εγγραφοφν ωσ χριςτεσ ςτο Ο.Π.Τ.Δ. (https://opsyd.sch.gr/),
αναηθτϊντασ το ςχετικό Εγχειρίδιο Εγγραφισ και φνδεςθσ Χριςτθ, ςτο οποίο
περιζχονται αναλυτικζσ οδθγίεσ για τθν εγγραφι και αυκεντικοποίθςθ του χριςτθ.
θμειϊνεται, ςε κάκε περίπτωςθ, ότι οι αιτοφντεσ υποψιφιοι/χριςτεσ είναι
υπεφκυνοι για τθν αποκλειςτικι και ορκι χριςθ των κωδικϊν πρόςβαςθσ ι των
λοιπϊν ςτοιχείων ταυτοποίθςισ τουσ. (β) Οι υποψιφιοι που ζχουν ιδθ θλεκτρονικό
φάκελο ςτο Ο.Π.Τ.Δ., οφείλουν να ειςζλκουν ςτον φάκελό τουσ (με τουσ
προςωπικοφσ τουσ κωδικοφσ), προκειμζνου να διαπιςτϊςουν τα ςτοιχεία
(προςόντα/κριτιρια/ιδιότθτεσ) τα οποία εξακολουκοφν να παραμζνουν, κατά τθν
εναρκτιρια θμερομθνία προκεςμίασ υποβολισ δικαιολογθτικϊν, καταχωριςμζνα
και επικυρωμζνα, κατόπιν των αναγκαίων διεργαςιϊν προςαρμογισ του Ο.Π.Τ.Δ.
ςτο νζο ςφςτθμα διοριςμοφ και προςλιψεων εκπαιδευτικϊν (ΚΕΦ. Εϋ του ν.
4589/2019).

2. Κατάκεςθ δικαιολογθτικϊν
τθν ειδικι ζντυπθ αίτθςθ κατάκεςθσ δικαιολογθτικϊν (υπάρχει ςυνθμμζνο υπόδειγμα),
θ οποία αποτελεί αναπόςπαςτο παράρτθμα τθσ πρόςκλθςθσ, οι υποψιφιοι οφείλουν:


(α) Να καταγράψουν τα ιδθ καταχωριςμζνα και επικυρωμζνα πεδία/ςτοιχεία ςτον
θλεκτρονικό τουσ φάκελο ςτο Ο.Π.Τ.Δ., τα οποία επικαλοφνται για τθν απόδειξθ
του, κατά περίπτωςθ, προςόντοσ/κριτθρίου/ιδιότθτασ *Κεφ. Εϋ του ν. 4589/2019 και
Κεφ. Γϋ τθσ οικείασ Προκιρυξθσ ΑΕΠ+ ςτθν ςχετικι θλεκτρονικι αίτθςθ
υποψθφιότθτάσ τουσ ςτο ΑΕΠ (ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ Ι του εντφπου).



(β) Να καταγράψουν τα κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά που υποβάλλουν για
πρϊτθ φορά και να δθλϊςουν το αντίςτοιχο προςόν/κριτιριο/ιδιότθτα *Κεφ. Εϋ του
ν. 4589/2019 και Κεφ. Γϋ τθσ οικείασ Προκιρυξθσ ΑΕΠ+ που επικαλοφνται ςτθν
ςχετικι θλεκτρονικι αίτθςθ υποψθφιότθτάσ τουσ ςτο ΑΕΠ (ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ ΙΙ του
Εντφπου).



(γ) Να καταγράψουν τα κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά που υποβάλλουν για
τροποποίθςθ/ςυμπλιρωςθ
ιδθ
καταχωριςμζνων
και
επικυρωμζνων
ςτοιχείων/πεδίων ςτον θλεκτρονικό τουσ φάκελο ςτο Ο.Π.Τ.Δ. (ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ ΙΙΙ
του εντφπου).

Σο ςφνολο των ανωτζρω μαηί με τθν ζντυπθ αίτθςθ κατατίκενται, με αποκλειςτικι ευκφνθ
του ίδιου του υποψθφίου, επί αποδείξει κατάκεςθσ/παραλαβισ (αρικμόσ πρωτοκόλλου),
ςτθ ΔΙΔΕ ΕΒΡΟΤ. Κατά τθν παραλαβι των δικαιολογθτικϊν, θ Διεφκυνςθ βεβαιϊνει ότι ο
εκπ/κόσ προςκόμιςε τα δικαιολογθτικά που επικαλείται ςτθν ειδικι ζντυπθ αίτθςθ, χωρίσ
περαιτζρω ζλεγχο για το αν αυτά είναι ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν οικεία Προκιρυξθ
του ΑΕΠ. Η Δ/νςθ διατθρεί τα δικαιολογθτικά ςτο αρχείο τθσ και αναμζνει ςχετικζσ
διευκρινίςεισ από το ΤΠ.Π.Ε.Θ. για τθν περαιτζρω διαχείριςθ τθσ όλθσ διαδικαςίασ. Σζλοσ,
επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ που τα δθλωκζντα προςόντα, κριτιρια ι ιδιότθτεσ δεν
αποδεικνφονται με βάςθ τα δικαιολογθτικά που προςκομίηονται ι τα δικαιολογθτικά που
προςκομίηονται δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ του Κεφαλαίου Δϋ τθσ οικείασ Προκιρυξθσ
του ΑΕΠ, δεν λαμβάνονται υπόψθ. Ομοίωσ, προςόντα, κριτιρια ι ιδιότθτεσ τα οποία δεν
δθλϊνονται ςτθν ειδικι ζντυπθ αίτθςθ - υπεφκυνθ διλωςθ, δεν λαμβάνονται υπόψθ,
ακόμθ και αν προςκομιςκοφν τα ςχετικά δικαιολογθτικά.

