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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ-ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ A΄ & Β΄
------------

Ταχ. Δ/νση:
Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ.-Πόλη:
151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ
Ιστοσελίδα:
www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες (βλ. https://opsyd.sch.gr)

Μαρούσι, 21/12/2018
Βαθμός Προτερ.: ΕΠΕΙΓΟΝ
Αρ. πρωτ.: 221109/Ε1

Προς: Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
(Έδρες τους)
Κοιν.: 1. Περιφερειακές Διευθύνσεις
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης (Έδρες τους)
2. Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
3. Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή
Τεχνών και Επαγγελμάτων

Θέμα: «Προθεσμία τροποποίησης της αίτησης-δήλωσης υποψήφιου εκπαιδευτικού, ως προς τις περιοχές
προτίμησης, με αφαίρεση περιοχών, σχολικού έτους 2018-2019».
Σχετ.: Η αριθμ. 137379/Ε1/21-8-2018 (ΦΕΚ 3621 Β΄, ΑΔΑ ΩΗ3Ι4653ΠΣ-ΙΦ6) υ.α. με θέμα «Συμπλήρωση
των αριθμ. 56263/E1/5-4-2018 (ΦΕΚ 1283 Β΄) με θέμα «Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών)
για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 20182019.», 56265/E1/5-4-2018 (ΦΕΚ 1281 Β΄) με θέμα «α) Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ79.01, ΠΕ79.02 και ΤΕ16, για ένταξη στους πίνακες
αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2018-2019, β) Πρόσκληση
εμπειροτεχνών ιδιωτών ΕΜ16 για ένταξη σε πίνακα μουσικών ειδικεύσεων ωρομισθίων για
πρόσληψη στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019» και 56262/Ε1/5-4-2018 (ΦΕΚ
1282 Β΄) με θέμα «Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη
στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ΕΑΕ, σχολικού έτους 2018-2019»,
υπουργικών αποφάσεων».
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω σχετική υπουργική απόφαση, και συγκεκριμένα στην
Ενότητα 2 του ΜΕΡΟΥΣ Β: ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ,
από την Πέμπτη 3 Ιανουαρίου έως και τη Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019,
δίνεται η δυνατότητα στους υποψηφίους να τροποποιήσουν ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/), την αίτηση-δήλωση προτιμήσεων
περιοχών αναπληρωτών εκπαιδευτικών (Γενικής Εκπαίδευσης, Μουσικών Σχολείων και Ειδικής Αγωγής
και Εκπαίδευσης), σχολικού έτους 2018-2019, μόνο ως προς τις περιοχές προτίμησης, με αφαίρεση
περιοχών, ανά βαθμίδα και ωράριο απασχόλησης.
Διευκρινίζονται τα εξής:
(α) Κατά την ανωτέρω διαδικασία οι υποψήφιοι δεν έχουν τη δυνατότητα προσθήκης περιοχών
προτίμησης ή αλλαγής της σειράς των επιλεγμένων περιοχών.
(β) Εάν ο υποψήφιος έχει υποβάλει περισσότερες της μίας αιτήσεις αναπληρωτή (Γενικής
Εκπαίδευσης, Μουσικών Σχολείων και Ειδικής Αγωγής), θα πρέπει, εφόσον το επιθυμεί, να επαναλάβει τη
σχετική διαδικασία ξεχωριστά για καθεμία από αυτές.
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(γ) Καθ’ όλη τη διάρκεια της ανωτέρω προθεσμίας (και αποκλειστικά εντός αυτής) ο υποψήφιος
μπορεί να επαναφέρει μέρος ή/και το σύνολο των αρχικών του προτιμήσεων.
(δ) Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω προθεσμίας αναστέλλεται η δυνατότητα απενεργοποίησης της
αίτησης μέσα από τον ηλεκτρονικό φάκελο και ο υποψήφιος οφείλει, εφόσον επιθυμεί να προβεί στην εν
λόγω ενέργεια, να επικοινωνήσει με τα αρμόδια Τμήματα Α΄ (κλάδοι Α/θμιας) και Β΄ (κλάδοι Β/θμιας) της
Δ/νσης Διορισμών - Προσλήψεων Εκπ/κού Προς/κού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση ενεργοποίησης των διατάξεων του άρθρου 86 «Ειδική προκήρυξη
κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της ειδικής
αγωγής» του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄), οι υποψήφιοι που έχουν ενταχθεί στους πίνακες αναπληρωτών
του τρέχοντος σχολικού έτους θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση - δήλωση συμμετοχής για σχολικές
μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ανήκουν αποκλειστικά σε περιοχές οι
οποίες θα παραμείνουν στην/στις αίτηση/αιτήσεις - δήλωσης περιοχών προτίμησης του τρέχοντος
σχολικού έτους.
Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων έχει αναρτηθεί σχετικό εγχειρίδιο οδηγιών στην ως άνω
ιστοσελίδα.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ. Διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Παιδείας και Θρησκευμάτων
3. Γενική Δ/νση Εκπ/κού Προσ/κού Π.Ε & Δ.Ε.
4. Δ/νση Διορισμών Προσλήψεων Εκπ/κού Προσ/κού Π.Ε. & Δ.Ε.

- Τμήμα Α΄
5. Δ/νση Διορισμών Προσλήψεων Εκπ/κού Προσ/κού Π.Ε. & Δ.Ε.
– Τμήμα Β΄
6. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης – Τμήμα Α΄ & Β΄
7. Δ/νση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπ/σης, Ξένων
και Μειονοτικών Σχολείων
8. Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης
9. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

