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Ενημερωτικό Σημείωμα της Δ/νσης Π.Ε. Φθιώτιδας 

σχετικά με την αρίθμ. 66907/Ε1/25.04.2019 πρόσκληση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. προς 

τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) για 

την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο της αριθμ. 3ΕA/2019 Προκήρυξης 

του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΦΕΚ 12/τ. Προκ. 

ΑΣΕΠ/24-4-2019) 

Ημερομηνία τροποποίησης περιεχομένου: 02/05/2019 
 

01) Ποιοι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους στη 

διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας στους αξιολογικούς πίνακες (Β΄ και 

Επικουρικό) Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης του ΚΕΦ. Ε΄ του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄), 

στο πλαίσιο της αριθμ. 3ΕA/2019 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 12/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24- 

4-2019) ; 

 
• Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ61 και ΠΕ71. 

• Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70 με 

εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή. 

Επισημαίνεται ότι κατά την παρούσα διαδικασία δεν κατατίθενται 

δικαιολογητικά από εκπ/κούς οι οποίοι ανήκουν μόνο σε κλάδο Γενικής 

Εκπ/σης. 

 
02) Ποια είναι η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών; 

 
Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται από την Πέμπτη 2 Μαΐου 

έως και την Πέμπτη 30 Μαΐου 2019. 
 

03) Πώς γίνεται η κατάθεση των δικαιολογητικών και σε ποια Διεύθυνση; 

 
Τα δικαιολογητικά επισυνάπτονται στην ειδική αίτηση κατάθεσης 

δικαιολογητικών και κατατίθενται αυτοπροσώπως ή με νόμιμα 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, υποχρεωτικά σε οποιαδήποτε Διεύθυνση 

Πρωτοβάθμιας για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ61-ΠΕ71 

και ΠΕ70-ΠΕ60 με εξειδίκευση στην ΕΑΕ. 

 
04) Τι πρέπει να κάνουν οι υποψήφιοι που δεν έχουν ηλεκτρονικό φάκελο στο 

Ο.Π.ΣΥ.Δ. πριν καταθέσουν τα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση; 

 
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/), 
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αναζητώντας το σχετικό Εγχειρίδιο Εγγραφής και Σύνδεσης Χρήστη, στο 

οποίο περιέχονται αναλυτικές οδηγίες για την εγγραφή και αυθεντικοποίηση 

του χρήστη. 

 
05) Τι πρέπει να κάνουν οι υποψήφιοι που έχουν ηλεκτρονικό φάκελο στο 

Ο.Π.ΣΥ.Δ. πριν καταθέσουν τα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση; 

 
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. 

 
06) Πώς συμπληρώνουν οι υποψήφιοι την ειδική έντυπη αίτηση κατάθεσης των 

δικαιολογητικών; 

 
Οι υποψήφιοι οφείλουν να συμπληρώσουν: 

 

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ Ι ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ - 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. 

 
Παράδειγμα: 

Δικαιολογητικό: 

Μ.Π.Σ. στις Επιστήμες της Αγωγής της ημεδαπής 

(ήδη καταχωρισμένο ως Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής 

Επάρκειας) 

Προσόν / Κριτήριο / Ιδιότητα: 

Μεταπτυχιακό 

(Το συγκεκριμένο δικαιολογητικό δηλαδή είναι ήδη καταχωρημένο 

και επικυρωμένο στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. και δεν απαιτείται να γίνει κάποια 

άλλη ενέργεια από τον υποψήφιο) 
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ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ – Τα 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. 

 
Παράδειγμα: 

Δικαιολογητικό: 

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 

Προσόν / Κριτήριο / Ιδιότητα: 

Αριθμός τέκνων 

(Το συγκεκριμένο δικαιολογητικό δηλαδή δεν είναι καταχωρημένο 

στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. και απαιτείται από τον υποψήφιο να το προσκομίσει 

υποχρεωτικά μαζί με την αίτηση). 

 
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ – Τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν για 

τροποποίηση/συμπλήρωση ήδη καταχωρισμένων και επικυρωμένων 

στοιχείων/πεδίων στον ηλεκτρονικό τους φάκελο στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. 

 
Παράδειγμα: 

Δικαιολογητικό: 

Αριθμ. (Αριθμ. πρωτ.) Βεβαίωση Σπουδών 

Αιτούμενη τροποποίηση στο ΟΠΣΥΔ: 

Διόρθωση προϋπηρεσίας σχολ. έτους 2016-2017 

(Η τροποποίηση/συμπλήρωση ήδη καταχωρισμένων και 

επικυρωμένων στοιχείων/πεδίων γίνεται υποχρεωτικά με την 

προσκόμιση σχετικού δικαιολογητικού από τον υποψήφιο). 

 
07. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη μοριοδότηση επιμόρφωσης ή σεμιναρίου 

επιμόρφωσης-εξειδίκευσης στην ΕΑΕ; 

 
• Η επιμόρφωση – σεμινάριο επιμόρφωσης-εξειδίκευσης στην ΕΑΕ γίνεται 

από Α.Ε.Ι. ή άλλον φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το 

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

• Η διάρκεια να είναι τουλάχιστον 300 ή 400 ώρες, αντίστοιχα. 

• Διάρκεια τουλάχιστον επτά (7) μήνες. 

Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού ή βεβαίωσης του φορέα, από τα 

οποία, να προκύπτει η διάρκεια (σε ώρες), καθώς και ημεροχρονολογία έναρξης 
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και λήξης, προκειμένου να διαπιστώνεται το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα 

πραγματοποίησης (σε μήνες). 

 
08. Πρέπει να προσκομίσει εκ νέου ο υποψήφιος πιστοποιητικό αναπηρίας που 

αφορά τον ίδιο ή του/της συζύγου ή τέκνου; 

 
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. 

 
09. Ποια ευθύνη έχει ο υποψήφιος στη διαδικασία κατάθεσης των 

δικαιολογητικών; 

 
Το σύνολο των δικαιολογητικών μαζί με την έντυπη αίτηση κατατίθενται, 

με αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του υποψηφίου, επί αποδείξει 

κατάθεσης/παραλαβής (αριθμός πρωτοκόλλου), στην οικεία Διεύθυνση 

Εκπαίδευσης. 

 
10. Ποια ευθύνη έχει η Δ/νση στη διαδικασία κατάθεσης των δικαιολογητικών; 

 
Η Διεύθυνση βεβαιώνει (με αριθμό πρωτοκόλλου) 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. 

 
11. Αν κάποιος υποψήφιος προσκομίσει δικαιολογητικά για προσόντα που δεν τα 

δήλωσε στην ειδική έντυπη αίτηση - υπεύθυνη δήλωση αυτά μπορούν να 

υπολογιστούν στη συνέχεια; 

 
Προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες τα οποία δεν δηλώνονται στην ειδική 

έντυπη αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, δεν λαμβάνονται υπόψη, ακόμη και αν 

προσκομισθούν τα σχετικά δικαιολογητικά. 



5  

12. Σε ποια περίπτωση τα δηλωθέντα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες ή 

δικαιολογητικά δεν λαμβάνονται υπόψη; 

 
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. 

 

13. Πώς γίνεται η κατάταξη σε πίνακες (πίνακας Β'- εκπαιδευτικών ΕΑΕ και 

Επικουρικός εκπαιδευτικών ΕΑΕ); 

 
Κάθε υποψήφιος, εφόσον κατέχει τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα 

διορισμού/συμμετοχής, κατατάσσεται κατά κλάδο ή ειδικότητα σε πίνακες 

κατάταξης (πίνακας Β'- εκπαιδευτικών ΕΑΕ και Επικουρικός εκπαιδευτικών 

ΕΑΕ) κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει 

από την αθροιστική βαθμολόγηση των παρακάτω κριτηρίων 

 
 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΕ (ΠΕ) 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Εκατόν είκοσι (120) 

μονάδες κατ' ανώτατο 

όριο 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (Α) 

1 Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών Βαθμός χ 2,5 

2 Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι. Επτά (7) μονάδες 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ - ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ 

3 Διδακτορικό δίπλωμα Σαράντα(40) μονάδες 
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Μεταπτυχιακός τίτλος ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους 

ή 

ειδικά για τους κλάδους ΠΕ61 και ΠΕ71, πτυχίο Παιδαγωγικού 

Τμήματος Ειδικής Αγωγής ή Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 

Πολιτικής με κατεύθυνση την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή 

ειδικές ανάγκες 

 

 
Είκοσι (20) μονάδες 
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Για τον κλάδο ΠΕ11, πτυχίο με κύρια ειδικότητα «Ε.Α.Ε.» ή «Ειδική 

Φυσική Αγωγή» ή «Ειδική Φυσική Αγωγή-Θεραπευτική Γυμναστική» ή 

«Προσαρμοσμένη    Φυσική    Αγωγή»    ή    «Προσαρμοσμένη Κινητική 

Αγωγή» ή «Άσκηση σε χρόνιες παθήσεις και Αναπηρία» 

 
Οκτώ (8) μονάδες 

ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Β) 

6 Άριστη γνώση ξένης γλώσσας Επτά (7) μονάδες 

7 Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας Πέντε (5) μονάδες 

8 Καλή γνώση ξένης γλώσσας Τρεις (3) μονάδες 

ΛΟΙΠΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (Γ) 
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Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή Α' 

επιπέδου (ενότητες Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα και 

Υπηρεσίες Διαδικτύου) 

 
Τέσσερις (4) μονάδες 
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10 

Επιμόρφωση Α.Ε.Ι. ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα που 

εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 

διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών, που 

πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών 

 
Δύο (2) μονάδες 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ (Δ) 
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Εκπαιδευτική προϋπηρεσία έως και 120 μήνες 

Μία (1) μονάδα ανά μήνα 

και έως εκατόν είκοσι 

(120) μονάδες κατ' 

ανώτατο όριο 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (Ε) 

12 Αριθμός τέκνων Τρεις (3) μονάδες για 

κάθε ανήλικο τέκνο 
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Αναπηρία πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω του υποψηφίου ή 

του/της συζύγου, εφόσον ο έγγαμος βίος έχει διαρκέσει τουλάχιστον 

τέσσερα (4) έτη, ή τέκνου 

Το γινόμενο  των 

μονάδων το οποίο 

προκύπτει από τον 

πολλαπλασιασμό του 

ποσοστού αναπηρίας με 

συντελεστή τεσσάρων 

δεκάτων (0,4) της 

μονάδας 

 

Σημείωση: 

Τα δικαιολογητικά που παραλαμβάνει η Διεύθυνση μαζί με την αίτηση του 

υποψηφίου γίνεται χωρίς περαιτέρω έλεγχο για το αν αυτά είναι σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Δ’ της Προκήρυξης του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 12/τ. 

Προκ. ΑΣΕΠ/24-4-2019). 

 
14. Πώς διαπιστώνεται η συνάφεια των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών 

της ημεδαπής και της αλλοδαπής του υποψηφίου με το αντικείμενο της Ε.Α.Ε.; 

 
Η διαπίστωση της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της 

ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) γίνεται μέσω των σχετικών αποφάσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

που δημοσιεύθηκαν στην ΕτΚ. 

 
 ΦΕΚ 1152/τ.Β/05-04-2019 

 ΦΕΚ 1217/τ.Β/10-04-2019 

 ΦΕΚ 1455/τ.Β/25-04-2019 
 

15. Εκτός από την κατάθεση των δικαιολογητικών στη Διεύθυνση, μαζί με την 

ειδική έντυπη αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του ΥΠ.Π.Ε.Θ., ποιες άλλες ενέργειες 

πρέπει να κάνει ο υποψήφιος; 

 
Οι υποψήφιοι οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα πρέπει: 
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• Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, 

αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). 

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. 

• Να εκδώσουν παράβολο τριών (3) Ευρώ, μέσω της εφαρμογής 

ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο), επιλέγοντας Φορέας Δημοσίου 

Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), από τον διαδικτυακό 

τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 

(www.gsis.gr). 

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό παραβόλου στο 

κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης και να καταβάλει το αντίτιμο 

του ηλεκτρονικού παράβολου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των 

ηλεκτρονικών αιτήσεων, άλλως, η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 

 

 

Ο αν. Διευθυντής Π.Ε. Φθιώτιδας 

 

 

Κωνσταντίνος Γ. Δημητρακάκης 

http://www.asep.gr/
http://www.gsis.gr/

