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ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (ΟΠΤΔ), ΚΑΣΑΘΕΗ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΕΝΣΑΞΗ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΚΑΙ 

ΩΡΟΜΙΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2018-2019. 

 

 φμφωνα με τισ: α) με αρικμ. Πρωτ. 56263/Ε1/05-04-2018 με κζμα: «Πρόςκλθςθ υποψιφιων 

εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ κλάδων Γενικισ Εκπαίδευςθσ (πλθν 

Μουςικϊν) για ζνταξθ ςτουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν και ωρομίςκιων εκπαιδευτικϊν ςχολικοφ ζτουσ 2018-

2019», β) με αρικμ. Πρωτ. 56262/Ε1/05-04-2018 με κζμα: «Πρόςκλθςθ υποψιφιων αναπλθρωτϊν και 

ωρομίςκιων εκπαιδευτικϊν Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ (ΕΑΕ), Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ, για ζνταξθ ςτουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν και ωρομίςκιων εκπαιδευτικϊν ΕΑΕ, ςχολικοφ 

ζτουσ 2018-2019»,    και γ) με αρικμ. Πρωτ. 56265/Ε1/05-04-2018 με κζμα: «α) Πρόςκλθςθ υποψιφιων 

εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, κλάδων ΠΕ79.01, ΠΕ79.02 και ΣΕ16, για ζνταξθ ςτουσ 

πίνακεσ αναπλθρωτϊν και ωρομίςκιων εκπαιδευτικϊν ςχολικοφ ζτουσ 2018-2019, β) Πρόςκλθςθ 

εμπειροτεχνϊν ιδιωτϊν ΕΜ16 για ζνταξθ ςε πίνακα μουςικϊν ειδικεφςεων ωρομιςκίων για πρόςλθψθ 

ςτα Μουςικά χολεία για το ςχολικό ζτοσ 2018-2019» εγκυκλίουσ του Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και 

Θρθςκευμάτων, οι αιτιςεισ για ζνταξθ ςτουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν και ωρομίςκιων εκπαιδευτικϊν 

για το διδακτικό ζτοσ 2018-2019, υποβάλλονται από τθν Παραςκευι 13 Απριλίου ζωσ και τθ Δευτζρα 30 

Απριλίου 2018. 



 ε ότι αφορά τθ διαδικαςία εγγραφισ ςτο Ολοκλθρωμζνο Πλθροφοριακό φςτθμα Διαχείριςθσ 

Προςωπικοφ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ (ΟΠΤΔ), τθν κατάκεςθ δικαιολογθτικϊν και τθν 

υποβολι αίτθςθσ για ζνταξθ ςτουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν και ωρομίςκιων εκπαιδευτικϊν ςχολικοφ ζτουσ 

2018-2019, διευκρινίηονται τα εξισ: 

Α.  ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΟ ΟΠΤΔ 

Η αίτθςθ υποβάλλεται αποκλειςτικά και μόνο θλεκτρονικά εντόσ τθσ οριηόμενθσ ςτισ εγκυκλίουσ 

προκεςμίασ ςτθ διαδικτυακι πφλθ του Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ υςτιματοσ Διαχείριςθσ 

Προςωπικοφ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ (ΟΠΤΔ) του ΤΠ.Π.Ε.Θ και ωσ εκ τοφτου κάκε νζοσ 

χριςτθσ οφείλει να εγγραφεί ςτον παραπάνω ιςτότοπο (https://opsyd.sch.gr) ακολουκϊντασ τισ οδθγίεσ 

που περιζχονται ςτο Εγχειρίδιο Εγγραφισ και φνδεςθσ Χριςτθ. Επιςθμαίνεται ότι για τθν είςοδο ςτο 

ΟΠΤΔ, ο νζοσ χριςτθσ χρθςιμοποιεί αρχικά τουσ κωδικοφσ του TAXISNET. (προςωπικοφσ κωδικοφσ) Εάν 

δεν διακζτει, πρζπει να απευκυνκεί ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Τ και να προμθκευτεί. 

 

Β.   ΚΑΣΑΘΕΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ 

1.  ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

ε περίπτωςθ που ο εκπαιδευτικόσ είτε δεν ζχει υποβάλει αίτθςθ από το 2012-13 και εφεξισ, είτε είναι 

νζοσ χριςτθσ, είτε απαιτείται επικαιροποίθςθ των ςτοιχείων του για ζνταξθ ςε κλάδο, οφείλει να 

προςζλκει ο ίδιοσ ςε μία Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ με τθν ταυτότθτά του ι διαβατιριο προκειμζνου να 

ταυτοποιθκεί και το/τα υπό κρίςθ δικαιολογθτικό/ά (πτυχίο, ςεμινάριο ΕΑΕ, μεταπτυχιακό ΕΑΕ), ςε 

θλεκτρονικι μορφι, προκειμζνου να καταχωριςτεί ι να επικαιροποιθκεί από τθ Διεφκυνςθ. 

 Επιςιμανςθ:  το πτυχίο πρζπει να αναγράφεται θ θμεροχρονολογία κτιςθσ και ο βακμόσ του 

πτυχίου. Διαφορετικά,  απαιτείται ςυμπλθρωματικι βεβαίωςθ κτιςθσ και βακμοφ πτυχίου από το 

Πανεπιςτιμιο ι το Σ.Ε.Ι. Κάκε δικαιολογθτικό πρζπει να κατατίκεται ςε θλεκτρονικι μορφι ςε 

ζνα αρχείο pdf, μζγιςτθσ χωρθτικότθτασ 2MB. Επομζνωσ, το πτυχίο και θ ςυμπλθρωματικι 

βεβαίωςθ – αν απαιτείται να κατατεκεί- κατατίκενται ςε ζνα αρχείο pdf.  

Εάν ο υποψιφιοσ κατζχει πτυχίο από Πανεπιςτιμιο του Εξωτερικοφ, πρζπει να κατακζςει ςε 

θλεκτρονικι μορφι ςε ζνα αρχείο pdf το απολυτιριο Λυκείου (ωσ αποδεικτικό Ελλθνομάκειασ), 

τον τίτλο πουδϊν, τθν επίςθμθ Μετάφραςθ και τθν αναγνϊριςθ Ιςοτιμίασ και Αντιςτοιχίασ από 

το ΔΟΑΣΑΠ. 

 Αν ο υποψιφιοσ κατζχει επιπλζον Πιςτοποίθςθ Παιδαγωγικισ Επάρκειασ, ι Πιςτοποίθςθ Γνϊςθσ 

Γραφισ Braille ι τθσ Ελλθνικισ Νοθματικισ Γλϊςςασ, οφείλει να κατακζςει τα εν λόγω 

δικαιολογθτικά ομοίωσ ςε θλεκτρονικι μορφι και ςε ζνα ξεχωριςτό αρχείο pdf για κάκε 

δικαιολογθτικό. 

 Για να ενταχκεί ο εκπαιδευτικόσ ςτουσ Πίνακεσ τθσ Ειδικισ Αγωγισ απαιτείται θ παρουςία του ςε 

μία Διεφκυνςθ προκειμζνου να καταχωριςτεί το προςόν ζνταξισ του ςτουσ Πίνακεσ τθσ Ειδικισ 

Αγωγισ. (Ετιςιο εμινάριο ςτθν ΕΑΕ ι Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό ςτθν ΕΑΕ) 

https://opsyd.sch.gr/


Σο  Ετιςιο εμινάριο ςτθν ΕΑΕ ι το  Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό ςτθν ΕΑΕ κατατίκεται από τον 

ίδιο τον υποψιφιο ςε θλεκτρονικι μορφι ςε ζνα αρχείο pdf, μζγιςτθσ χωρθτικότθτασ 2MB (για 

το εμινάριο) και 8MB (για το Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό ςτθν ΕΑΕ). Εάν, για παράδειγμα, ο 

υποψιφιοσ κατζχει Μεταπτυχιακό ςτθν ΕΑΕ από Πανεπιςτιμιο του Εξωτερικοφ, πρζπει να 

κατακζςει  ςε θλεκτρονικι μορφι τον Μεταπτυχιακό Σίτλο, τθν Αναλυτικι Βακμολογία, το 

Αναλυτικό Πρόγραμμα πουδϊν, τθν επίςθμθ μετάφραςθ όλων των παραπάνω και τθν 

Αναγνϊριςθ Ιςοτιμίασ από το ΔΟΑΣΑΠ ςε ζνα αρχείο pdf. (μζχρι 8 ΜΒ) 

 

2.  ΑΙΣΗΜΑ ΜΕΣΑΒΟΛΗ ΣΟΙΧΕΙΩΝ 

ε περίπτωςθ που ο εκπαιδευτικόσ επικυμεί να τροποποιιςει ιδθ καταχωριςμζνα ςτοιχεία/πεδία του 

θλεκτρονικοφ του φακζλου, ζχει τθ δυνατότθτα να το πράξει αποκλειςτικά και μόνο από το Μενοφ 

«Μεταβολζσ τοιχείων»  (που βρίςκεται ςτθν καρτζλα Προςωπικά τοιχεία) επιλζγοντασ Αίτθμα 

Μεταβολισ τοιχείων. Προσ ςυμπλιρωςθ διατίκενται ςυγκεκριμζνεσ επιλογζσ τροποποίθςθσ ςτοιχείων, 

οι οποίεσ είναι: α. Ικαγζνεια, β. Ελλθνομάκεια, γ. τοιχεία Πτυχίου, δ. Παιδαγωγικι Κατάρτιςθ, ε. 

Ιδιωτικι Προχπθρεςία, ςτ. Προχπθρεςία (πλθν Ιδιωτικισ), η. Πιςτοποιθτικό Ελλθνικισ Γραφισ Braille 

και θ. Πιςτοποιθτικό ΕΝΓ. 

Αιτιματα μεταβολισ ςτοιχείων εξετάηονται από το ΤΠ.Π.Ε.Θ αποκλειςτικά και μόνο εφόςον ζχουν 

υποβλθκεί θλεκτρονικά μζςω τθσ προαναφερκείςασ διακζςιμθσ υποενότθτασ. 

τθ ςυνζχεια ο εκπαιδευτικόσ-προκειμζνου να εξεταςτεί και να ικανοποιθκεί το αίτθμα μεταβολισ 

τοιχείων- οφείλει είτε να προςκομίςει ςε θλεκτρονικι μορφι είτε να αποςτείλει με e-mail τα 

απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ςτθ Δ/νςθ Χειριςμοφ Φακζλου που ζχει ορίςει και ςτθ δ/νςθ θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου που εμφανίηεται ςτο φάκελό του. 

 Επιςιμανςθ:  ε περίπτωςθ αποςτολισ κάποιου/ων  δικαιολογθτικοφ/ϊν  από τα παραπάνω με 

e-mail, φςτερα από αίτθμα μεταβολισ τοιχείων, ο εκπαιδευτικόσ οφείλει να αναφζρει ςτο κυρίωσ 

ςϊμα του κειμζνου τα ςτοιχεία του.(Ονοματεπϊνυμο, Πατρϊνυμο, Κλάδο, ΑΦΜ, Σθλζφωνο 

Επικοινωνίασ κακϊσ και το δικαιολογθτικό και το λόγο που το αποςτζλλει) 

 

3.  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ 

 Για τθν απόδειξθ τθσ Πολυτεκνίασ/Σριτεκνίασ ο εκπαιδευτικόσ δεν χρειάηεται να κατακζςει 

Πιςτοποιθτικό Οικογενειακισ Κατάςταςθσ ι Πιςτοποιθτικό ΑΠΕ (για τουσ πολφτεκνουσ). Σα εν 

λόγω πιςτοποιθτικά αναηθτοφνται αυτεπαγγζλτωσ με τθ ςυμπλιρωςθ από τον εκπαιδευτικό των 

ςχετικϊν πεδίων ςτο ΟΠΤΔ. (Αρικμόσ Δθμοτολογίου, Δθμοτικι Ενότθτα, Αρικμόσ Μθτρϊου 

ΑΠΕ). Κατατίκενται ςε θλεκτρονικι μορφι ι αποςτζλλονται με e-mail ςτθ δθλωκείςα ςτο 

ΟΠΤΔ   Δ/νςθ Χειριςμοφ Φακζλου μόνο πρόςκετα δικαιολογθτικά για τθν απόδειξθ τθσ γονικισ 

μζριμνασ και επιμζλειασ (ςε περίπτωςθ διαηευγμζνων γονζων) ι βεβαίωςθ φοίτθςθσ ι 

υπθρζτθςθσ τθσ ςτρατιωτικισ κθτείασ τζκνων. 

 Ομοίωσ για τθν απόδειξθ αναπθρίασ του εκπαιδευτικοφ ι αναπθρίασ τζκνου, δεν απαιτείται θ 

κατάκεςθ Πιςτοποιθτικοφ Αναπθρίασ από ΚΕΠΑ κακόςον αναηθτείται αυτεπαγγζλτωσ κακϊσ 

επίςθσ και το Πιςτοποιθτικό Οικογενειακισ Κατάςταςθσ ςε περίπτωςθ αναπθρίασ τζκνου, 

κατόπιν ςυμπλιρωςθσ από τον εκπαιδευτικό των ςχετικϊν πεδίων ςτο ΟΠΤΔ. (ςτθν καρτζλα 

«Κοινωνικά Κριτιρια») 

Κατατίκενται ςε θλεκτρονικι μορφι ι αποςτζλλονται με e-mail ςτθ δθλωκείςα ςτο ΟΠΤΔ   

Δ/νςθ Χειριςμοφ Φακζλου Πιςτοποιθτικά Αναπθρίασ από άλλεσ Τγειονομικζσ Επιτροπζσ, πζραν 

των ΚΕΠΑ (που αναηθτοφνται αυτεπάγγελτα), οι οποίεσ αναφζρονται ςτισ εγκυκλίουσ. 



 Επιςιμανςθ:  ε περίπτωςθ αποςτολισ με e-mail πρόςκετων  δικαιολογθτικϊν για τθν 

πιςτοποίθςθ κοινωνικϊν κριτθρίων, πρζπει να αναγράφονται ςτο ςϊμα κειμζνου τα πλιρθ 

ςτοιχεία του εκπαιδευτικοφ.(Ονοματεπϊνυμο, Πατρϊνυμο, Κλάδοσ, ΑΦΜ, Σθλζφωνο 

Επικοινωνίασ κακϊσ και το δικαιολογθτικό και ο λόγοσ που  αποςτζλλεται το ςυγκεκριμζνο 

δικαιολογθτικό) 

 

Γ.  ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ 

 Οι αιτιςεισ για ζνταξθ ςτουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν και ωρομίςκιων εκπαιδευτικϊν για το 

διδακτικό ζτοσ 2018-2019, υποβάλλονται από τθν Παραςκευι 13 Απριλίου ζωσ και τθ Δευτζρα 

30 Απριλίου 2018. Επιλζγοντασ το ςτοιχείο Αιτιςεισ, ςτο κεντρικό Μενοφ τθσ Αρχικισ ελίδασ του 

ΟΠΤΔ και κατόπιν τθν επιλογι Αναπλθρωτι ι/και Ωρομίςκιου παρζχεται θ δυνατότθτα 

υποβολισ αίτθςθσ του υποψιφιου για ζνταξθ ςτουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν και ωρομίςκιων 

εκπαιδευτικϊν για το διδακτικό ζτοσ 2018-2019. 

 ε περίπτωςθ κατά τθν οποία δεν υποβλθκεί αίτθςθ από τον υποψιφιο, εντόσ τθσ οριηόμενθσ 

προκεςμίασ, ο υποψιφιοσ δεν κα ενταχκεί ςτουσ πίνακεσ αναπλθρωτϊν και ωρομίςκιων 

εκπαιδευτικϊν, ςχολικοφ ζτουσ 2018-2019. 

 Η επιλογι περιοχϊν προτίμθςθσ κα γίνει ςε μεταγενζςτερο χρόνο, κατόπιν ζκδοςθσ νεότερθσ 

ςχετικισ Τπουργικισ Απόφαςθσ. ε περίπτωςθ δε, κατά τθν οποία δεν δθλωκοφν περιοχζσ 

προτίμθςθσ από τον υποψιφιο κατά το χρονικό διάςτθμα που κα οριςτεί, ο υποψιφιοσ ακόμα κι 

αν ςυμπεριλαμβάνεται ςτον οικείο Πίνακα Αναπλθρωτϊν Εκπαιδευτικϊν ςχολικοφ ζτουσ 2018-

2019, δεν κα είναι διακζςιμοσ για πρόςλθψθ. 

 

Οι υποψιφιοι μποροφν να προςζρχονται για καταχϊριςθ/επικαιροποίθςθ ςτοιχείων ςτθ Διεφκυνςθ 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ηρακλείου (3οσ όροφοσ – Γραφειο Αναπλθρωτϊν) κακθμερινά από 08:00 

ζωσ 13:00. 


