
 

 

«Ενθμζρωςθ ςχετικά με τθν  Πρόςκλθςθ υποψιφιων εκπαιδευτικϊν Ειδικισ 

Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ (ΕΑΕ) για τθν υποβολι δικαιολογθτικϊν, ςτο πλαίςιο 

τθσ αρικμ. 3ΕΑ/2019 Προκιρυξθσ του Ανϊτατου υμβουλίου Επιλογισ 

Προςωπικοφ (ΦΕΚ 12/τ. Προκ. ΑΕΠ/24-4-2019,  ςτθ Διεφκυνςθ 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ηρακλείου.» 

 Καλοφνται οι εκπαιδευτικοί  κλάδων  ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, 

ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, 

ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90 και ΠΕ91  με  εξειδίκευςθ  ςτθν 

Ειδικι Αγωγι,  να υποβάλουν τθν ειδικι ζντυπθ αίτθςθ ςτθν οποία 

επιςυνάπτονται 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 Εκπαίδευςθσ του ΚΕΦ. Εϋ του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 

13 Αϋ) ςτο πλαίςιο τθσ αρικμ. 3ΕA/2019 Προκιρυξθσ του ΑΕΠ (ΦΕΚ 12/ τ. Προκ. 

ΑΕΠ/24-04-2019):  

Από  02  ΜΑΪΟΤ 2019  θμζρα  Πζμπτθ  ζωσ  και  30 ΜΑΪΟΤ 2019 θμζρα Πζμπτθ 

κακθμερινά και αποκλειςτικά από 8:30 ζωσ και 14:00 
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ςτθ  Διεφκυνςθ  Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ηρακλείου (Μονοφατςίου 8,   

3οσ Όροφοσ) 

Η κατάκεςθ τθσ ειδικισ ζντυπθσ αίτθςθσ με τα απαιτοφμενα -  κατά περίπτωςθ - 

δικαιολογθτικά, όπωσ ορίηονται ςτο Κεφάλαιο Δϋ τθσ οικείασ προκιρυξθσ του 

ΑΕΠ,  κα γίνεται αυτοπροςϊπωσ ι με νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο  εντόσ 

τθσ προαναφερκείςασ προκεςμίασ. 

Καλοφνται οι υποψιφιοι, πριν προβοφν ςτθν κατάκεςθ τθσ ειδικισ ζντυπθσ 

αίτθςθσ και των επιςυναπτόμενων ς’ αυτιν δικαιολογθτικϊν, να ακολουκιςουν  

τα παρακάτω βιματα: 

1. Να μελετιςουν πολφ προςεκτικά τθ με αρ. 3ΕΑ/2019 Προκιρυξθ του 

ΑΕΠ (ΦΕΚ 12/τ. ΑΕΠ/24-04-2019), ϊςτε να γνωρίηουν τα     

προςόντα/κριτιρια/ιδιότθτεσ τα οποία μοριοδοτοφνται, κακϊσ και τα 

δικαιολογθτικά που οφείλουν να κατακζςουν ωσ απόδειξθ των 

προςόντων/κριτθρίων/ιδιοτιτων  που  επικαλοφνται. 

2. Να μελετιςουν πολφ προςεκτικά τθ με αρικμ. Πρωτ. 66907/Ε1/25-04-

2019 Πρόςκλθςθ υποψιφιων εκπαιδευτικϊν Ειδικισ Αγωγισ και 

Εκπαίδευςθσ (ΕΑΕ) του Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και 

Θρθςκευμάτων, κακϊσ και το υπόδειγμα τθσ ειδικισ ζντυπθσ αίτθςθσ το 

οποίο ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν ανωτζρω Πρόςκλθςθ. 

          3. Οι υποψιφιοι που  δεν ζχουν  θλεκτρονικό φάκελο ςτο Ο.Π.Τ.Δ. 

οφείλουν  αρχικά να εγγραφοφν ωσ χριςτεσ ςτο Ο.Π.Τ.Δ. 

(https://opsyd.sch.gr/) αναηθτϊντασ το ςχετικό Εγχειρίδιο Εγγραφισ και 

φνδεςθσ Χριςτθ. 

4. Οι υποψιφιοι που ζχουν ιδθ θλεκτρονικό φάκελο ςτο Ο.Π.Τ.Δ., 

οφείλουν: α) να ελζγξουν ς’ αυτόν (μπαίνοντασ με τουσ προςωπικοφσ 

τουσ κωδικοφσ)  τα ςτοιχεία που ζχουν καταχωριςκεί και επικυρωκεί και 

τα οποία εξακολουκοφν να παραμζνουν καταχωριςμζνα και 

https://opsyd.sch.gr/
http://opsyd-files.sch.gr/2015-2016/%CE%95%CE%B3%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF%20%CE%95%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%A7%CF%81%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%B7.pdf
http://opsyd-files.sch.gr/2015-2016/%CE%95%CE%B3%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF%20%CE%95%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%A7%CF%81%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%B7.pdf
http://opsyd-files.sch.gr/2015-2016/%CE%95%CE%B3%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF%20%CE%95%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%A7%CF%81%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%B7.pdf


επικυρωμζνα κατά τθν εναρκτιρια θμερομθνία υποβολισ 

δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςθσ και β) να τα καταγράψουν ςτθν 

ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ  Ι  τθσ ειδικισ ζντυπθσ αίτθςθσ.  

     Δεν απαιτείται θ εκ νζου υποβολι δικαιολογθτικϊν/βεβαιϊςεων για 

ςτοιχεία (προςόντα/κριτιρια/ιδιότθτεσ) που είναι ιδθ καταχωριςμζνα 

και επικυρωμζνα ςτον θλεκτρονικό φάκελο των υποψθφίων ςτο 

Ο.Π.Τ.Δ, εκτόσ κι αν υφίςταται ανάγκθ επικαιροποίθςθσ αυτϊν, ςφμφωνα 

με τθν οικεία Προκιρυξθ του ΑΕΠ. 

5.  Σα ςτοιχεία που πικανόν είχαν καταχωριςκεί κατά τα παρελκόντα ζτθ  

που όμωσ δεν είναι επικυρωμζνα ςτον θλεκτρονικό φάκελο ςτο 

Ο.Π.Τ.Δ., κακϊσ και τα κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά που 

υποβάλλουν για πρϊτθ φορά, οι υποψιφιοι κα πρζπει να τα 

καταγράψουν ςτθν ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ  τθσ ειδικισ ζντυπθσ αίτθςθσ 

κατάκεςθσ δικαιολογθτικϊν και να τα προςκομίςουν μαηί με τθν αίτθςθ, 

καταγράφοντασ και το ςφνολο των ςελίδων που κατακζτουν για κάκε 

δικαιολογθτικό. 

6.  Η ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ  τθσ ειδικισ ζντυπθσ  αίτθςθσ ςυμπλθρϊνεται μόνο 

από όςουσ υποψιφιουσ επικυμοφν τροποποίθςθ ι ςυμπλιρωςθ των ιδθ 

καταχωριςμζνων και επικυρωμζνων ςτοιχείων/πεδίων, ςτον θλεκτρονικό 

τουσ φάκελο ςτο ΟΠΤΔ. Σα αντίςτοιχα δικαιολογθτικά υποχρεοφνται να 

τα κατακζςουν μαηί με τθν αίτθςθ. 

 

Παρακαλοφνται οι υποψιφιοι, για τθν ταχφτερθ εξυπθρζτθςι τουσ και τθ 

διευκόλυνςθ τθσ διαδικαςίασ,  κατά τθν προςζλευςι τουσ ςτθ Διεφκυνςθ 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ηρακλείου για τθν κατάκεςθ των κατά 

περίπτωςθ δικαιολογθτικϊν (3οσ Όροφοσ – Γραφείο Αναπλθρωτϊν)  να  

ζχουν ιδθ ςυμπλθρϊςει τθν ειδικι ζντυπθ αίτθςθ ςφμφωνα με τθν 

προαναφερκείςα Προκιρυξθ του Α..Ε.Π. και τθν Πρόςκλθςθ του 

ΤΠ.Π.Ε.Θ. (κατά προτίμθςθ θλεκτρονικά ϊςτε να ζχουν τθ δυνατότθτα να 



τθν επεξεργαςτοφν και να είναι ευκρινισ),  να τθν ζχουν εκτυπϊςει και να 

ζχουν πάρει αρικμό πρωτοκόλλου. (4οσ Όροφοσ – Γραφείο 3) 

 

ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ 

 Η ειδικι ζντυπθ αίτθςθ μαηί με τα απαιτοφμενα κατά περίπτωςθ 

δικαιολογθτικά κατατίκενται ςτθ Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Ηρακλείου με αποκλειςτικι ευκφνθ του ίδιου του υποψθφίου. 

 Κατά τθν παραλαβι τθσ ειδικισ ζντυπθσ αίτθςθσ και των δικαιολογθτικϊν, θ 

Διεφκυνςθ βεβαιϊνει ότι ο υποψιφιοσ προςκόμιςε τα δικαιολογθτικά τα 

οποία επικαλείται ςτθν  ειδικι ζντυπθ αίτθςι του, χωρίσ περαιτζρω ζλεγχο 

για το αν αυτά είναι ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν οικεία Προκιρυξθ 

του Α..Ε.Π. 

 Οι υποψιφιοι ζχουν τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν ορκι ςυμπλιρωςθ 

ι μθ τθσ ειδικισ ζντυπθσ αίτθςθσ και  τθν κατάκεςθ των απαιτοφμενων 

δικαιολογθτικϊν προκειμζνου να αποδείξουν ςυγκεκριμζνα προςόντα, 

κριτιρια ι ιδιότθτεσ που επικαλοφνται ςτθν ζντυπθ αίτθςι τουσ, ςφμφωνα 

με τα οριηόμενα ςτθν ανωτζρω Προκιρυξθ του Α..Ε.Π. 

 Η προκεςμία Τποβολισ  Ηλεκτρονικισ  Αίτθςθσ ςτο Α..Ε.Π. (www.asep.gr) 

ορίηεται από τθν Σετάρτθ 08 Μαΐου 2019  ζωσ τθν Παραςκευι 24 Μαΐου 

2019 και ϊρα 14:00. 

                                                                                    

                                                                                  Η  ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ  ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ 
                                                                           ΣΗ Δ/ΝΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 
 
                                                                                       ΣΤΛΙΑΝΗ  ΜΑΚΡΤΓΙΑΝΝΑΚΗ 

 

 

 

 

http://www.asep.gr/

